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ًبسمًهللاًالرمحنًالرحيمً
ًاملقدمة

، ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا، إن احلمد هلل، حنمده، ونستعينه
وسيئات أعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 
إله إال هللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله 

 وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.
ژڦ  ڦ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ 

(1). 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ 

ژٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  
(2). 

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ژ 

ژڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  
(3). 

 أما بعد: 
فإن هللا تعاىل خلق اخللق ليعبدوه وأرسل إليهم رساًل مبشرين ومنذرين، وأنزل 
معهم الكتاب ابحلق لي بِي   هلم الذي اختلفوا فيه؛ ويهديهم إىل صراط مستقيم، فشرع 
لكل أمة شريعة يسريون عليها، واختص هذه المة بشريعة خامت املرسلِي، فبِي  الفروض 

رمات واملكروهات وما أبيل هلم، فاجتهد العلماء يف دراسة الواجبة عليهم والسنن واحمل
 هذه الحكام وبياهنا للناس فكتبوا الكتب والتصانيف الكثرية. 

ن العلماء أفردوها بكتب مستقلة أأبواب الفقه فقه املواريث، حىت  وإن من أهم
والشروحات واشتغلوا يف التصنيف فيها سلفًا وخلفاً، فألفوا فيها املتون واملنظومات 

 الطويلة واملختصرة مقتصرين بذلك على مذهب معِي أو مقارنيها على مذاهب أخرى. 
                                                           

 (.102سورة آل عمران، آية ) (1)
 (. 1سورة الن  ساء، آية ) (2)
 (.71 - 70سورة الحزاب، آية ) (3)
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من الكتب اليت أ ل  فت يف هذا الباب كتاب )املواهب السنية يف شرح الشنهية( و 
سنة  اببن قاضي شهبة املتوىف لإلمام بدر الدين أيب الفضل حممد بن أيب بكر املعروف

 هـ. 874
الفضل عبد وهذا الكتاب هو شرح لكتاب )الكفاية يف الفرائض( لإلمام أيب 

، وكتاب الكفاية كتاب خمتصر يف علم الفرائض على مذهب يه  ن  ش  العزيز بن علي ال  
اإلمام الشافعي، مشل مجيع أبوابه، حيث قال مؤلفه: )فإين أخرجت خمتصراً يف الفرائض، 

ل على املبتدي تناوله، وال تصعب عليه مسائله، مث وعر يته من املسائل الغوامض؛ ليسه
أتبعته ابلوالء وقسمة الرتكات، وأردفت ذلك ابلوصااي واملسائل امللق بات، وختمت 

 .الكتاب بشيء من العويص واملسائل املشكلة( ا.هـ
ة فشرحه شرحاً وافياً، أحسن فيه بأ ه  فجاء من بعده اإلمام بدر الدين ابن قاضي ش  

ح معانيه، واستدل  لحكامه، وفر ع على أقواله، وذكر الوجه والطرق وأجاد؛ فشر 
 واخلالف يف املذهب، وأشار إىل اخلالف مع املذاهب الخرى، وأحتف فيه من فوائده. 

حسب  -وحيث إن هذا املنت ومجيع شروحه ال تزال ك لُّها يف عداد املخطوطات؛ 
الكتاب ليكون موضوع رساليت املقدمة فقد رغبت يف حتقيق هذا  -علمي وهللا أعلم 

سخة املصرية كما ( لوحة حبسب النُّ 144لنيل الدرجة العاملية )املاجستري( وهو يقع يف )
 سيأيت وصفها. 

ًاألمهيةًالعلميةًلكتابً)املواهبًالسنية(:ً
 أمهية علم الفرائض وقلة الكتب احملققة يف هذا الفن. -1
 مكانة مؤلفه العلمية. -2
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ًأسبابًاختيارًاملخطوط:ً
 الرغبة يف إخراج هذا الكتاب حىت يستفيد منه الباحثون.  -1
 . -حسب علمي  -كون منت الشنهية مل يطبع ومل تطبع شروحه  -2
 مشوله على مجيع أبواب الفرائض.  -3
 شهرة )الشنهية يف الفرائض( بعد عصر مؤلفها.  -4
 خاصة. الرغبة يف التزود من العلم الشرعي عامة وعلم الفرائض -5

ًالدراساتًالسابقة:
وفهرس  ،ومركز امللك فيصل ،بعد البحث والتحر  ي يف فهرس جامعة أم القرى

والفهارس الخرى مل أجد من قام بتحقيق هذا حممد بن سعود اإلسالمية، جامعة اإلمام 
ًالكتاب أو تناوله ابلدراسة.

ًخطةًالبحث:ً
 وتشتمل على مقدمة وقسمِي وفهارس.

 ل على ما يلي: وتشتماملقدمة:ً
 االفتتاحية. -1
 أمهية الكتاب. -2
 أسباب اختياره. -3
 الدراسات السابقة. -4
 خطة البحث. -5
 منهج التحقيق. -6

ًالقسمًاألول:ًالدراسة:
 وحيتوي على مخسة فصول: 

ًاألول اإلمام أبو الفضل عبد العزيز وهو : التعريف بصاحب املنت )الفصل
 الشنهي(: وفيه مثانية مباحث: 

 امسه ، ونسبه ، ونسبته ، وكنيته، ولقبه.املبحث الول: 
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 املبحث الثاين: مولده، ونشأته العلمية، ووفاته.
 املبحث الثالث: رحالته يف طلب العلم.

 املبحث الرابع: شيوخه. 
 املبحث اخلامس: تالميذه.

 املبحث السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.
 املبحث السابع: مؤلفاته. 
 لمية، وثناء العلماء عليه.املبحث الثامن: مكانته الع

ًالثاين: التعريف مبنت الشنهية )الكفاية يف الفرائض(: وفيه مخسة  الفصل
 مباحث: 

 املبحث الول: حتقيق عنوان الكتاب. 
 املبحث الثاين: توثيق نسبته إىل مؤلفه. 

 املبحث الثالث: موضوع الكتاب. 
 املبحث الرابع: منهج مؤلفه فيه. 

 حه وخمتصراته وحواشيه. املبحث اخلامس: شرو 
ًالثالث: اإلمام أبو وهو  ،التعريف بصاحب الشرح )املواهب السني ة( الفصل

 الفضل بدر الدين حممد بن أيب بكر ابن قاضي شهبة: وفيه مثانية مباحث: 
 املبحث الول: امسه ، ونسبه ، ونسبته ، وكنيته.
 املبحث الثاين: مولده، ونشأته العلمية، ووفاته.

 املبحث الثالث: رحالته يف طلب العلم.
 املبحث الرابع: شيوخه. 

 املبحث اخلامس: تالميذه.
 املبحث السادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.
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 املبحث السابع: مؤلفاته. 
 املبحث الثامن: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.

ة(: وفيه مخسة ي  ه  ن  ش  : التعريف ابلشرح )املواهب السنية يف شرح ال  الفصلًالرابع
 مباحث: 

 املبحث الول: حتقيق عنوان الكتاب. 
 املبحث الثاين: توثيق نسبته إىل مؤلفه. 

 املبحث الثالث: موضوع الكتاب. 
 املبحث الرابع: منهج مؤلفه فيه. 

 املبحث اخلامس: موارده. 
 : دراسة النسخ اخلطية: وفيه ثالثة مباحث: الفصلًاخلامس
 ماكن وجودها، ووصفها.املبحث الول: أ

 املبحث الثاين: تراجم نساخها. 
 املبحث الثالث: مناذج منها. 



ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً8 
 

ًالقسمًالثاين:ًالنصًاحملقق:ً
لوحة حسب النسخة  (144)وهو كتاب املواهب السنية كاماًل وعدد لوحاته 

 املصرية واليت سأرمز هلا ابلرمز )أ(.
 الفهارس: وحتتوي على اآليت: 

 فهرس اآلايت القرآنية الكرمية.   -1
 فهرس الحاديث النبوية الشريفة.  -2
 فهرس اآلاثر عن الصحابة.  -3
 فهرس املصطلحات العلمية واللفاظ الغريبة.  -4
 فهرس امللقبات الفرضية.  -5
 فهرس العالم. -6
 فهرس الشعار. -7
 فهرس املراجع واملصادر.  -8
 فهرس املوضوعات.  -9

ًمنهجًالتحقيق:ً
 نحو التايل: ومنهجي فيه على ال

أواًل: إخراج نص الكتاب على أقرب صورة وضعها عليه الشارح وذلك ابختاذ 
 اخلطوات التالية: 

أعتمد على النسخة املصرية اليت هي خبط املؤلف، وأجعلها أصاًل ، وأرمز  -1
)أ(، وأحافظ على نصها، لهنا النسخة الم، وأصوب ما ظهر يل من اخلطأ يف ـهلا بـ

 ا ورد يف النسخ الخرى يف اهلامش أيضاً. اهلامش، وأثبت م
 ما كان من حلق يف احلاشية خبط املؤلف فإين أدخله ضمن الصل لمور: -2
 الول: أنه كتاب ملؤلف واحد أحلق فيه حسب احلاجة فأضاف وحذف.  

جعله يف سياق واحد أدعى لفهمه واستيعابه وقد يكون يف فصله  الثاين: أن  
 تشويش على القارئ. 

 الث: أن هذا ما سار عليه نساخ هذه املخطوطة يف النسخ الخرى.الث
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 وما كان يف احلاشية بغري خط املؤلف فإين أضعه يف احلاشية.  
أقوم بكتابة النص ابلرسم اإلمالئي احلديث بدون إشارة إىل ذلك يف  -3

 اهلامش. 
أجعل منت الكفاية ابخلط السود العريض، وأضعه بِي قوسِي هاللِي  -4
 (؛ للتفريق بينه وبِي كالم الشارح.هكذا ) 
 أضبط ما حيتاج إىل ضبط من ألفاظ النص احملقق.  -5

 اثنياً: أوثق النقوالت اليت ذكرها الشارح ؛ وذلك إبرجاعها إىل مصادرها الصيلة.
اثلثاً: أقوم إبثبات اآلايت القرآنية الكرمية برسم املصحف وضبطه، وبِي قوسِي 

 مزه رين، مع عزوها يف احلاشية إىل سورها، بذكر اسم السورة، واآلية ورقهما. 
رابعاً: أقوم بتخريج الحاديث الن بوي ة الواردة  يف الكتاب من مصادرها ، فإن  

في ابلعزو إليهما أو ملن خر جه منهما، وإن مل كانت يف الصحيحِي أو أحدمها فأكت
 يكن فيهما فأذكر حكم أهل العلم عليها موثقة من مصادرها. 

 خامساً: أقوم بتخريج  اآلاثر الواردة يف النص عن الصحابة رضوان هللا عليهما. 
 سادساً: أعزو البيات الشعرية إىل قائليها موث قة من مصادرها. 

 ملفردات اللغوية الغريبة مع ضبطها وتوثيقها من مصادرها. سابعاً: أذكر معىن ا
 اثمناً: أعرف ابملصطلحات العلمية الواردة يف الكتاب. 

 اتسعاً: أعر  ف ابلعالم الذين ورد ذكرهم يف الن ص احملقق.
 عاشراً: أضع المثلة اليت ذكرت يف املخطوطة يف جداول فرضية موضحة.

ق ق بفهارس علمي ة وافية ابلغرض منها، كما سبق احلادي عشر: أختم الكتاب احمل
 يف اخلط ة. 
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ً
ًالقسمًاألوَّل:ًالد ِّراسة

 
 وحيتوي على مخسة فصول: 

ًاألوَّل اإلمام أبو الفضل عبد وهو : الت عريف بصاحب املنت )الفصل
ن ه يُّ(. ًالعزيز ال ش 

ن ه ي ة الفصلًالثَّاين:  )الكفاية يف الفرائض(. الت عريف مبنت ال ش 
اإلمام وهو  ،الت عريف بصاحب الش رح )املواهب الس ن ي ة( الفصلًالثَّالث:

بأة.   أبو الفضل بدر الد  ين حمم د بن أيب بكر ابن قاضي ش ه 
ن ه ي ة(.الفصلًالرَّابع ً: الت عريف ابلش رح )املواهب الس ن ي ة يف شرح ال ش 

 النُّسخ اخلط  ي ة.: دراسة الفصلًاخلامس
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ً
اإلمامًأبوًالفضلًعبدًوهوًالتَّعريفًبصاحبًاملنتً): الفصلًاألوَّل

ًالعزيزًاأُلْشُنهِّيُّ(
ً

ًوفيهًمثانيةًمباحث:ً
 وكنيته، ولقبه. ،ونسبته ،ونسبه ،املبحث الو ل: امسه

 املبحث الث اين: مولده، ونشأته العلمي ة، ووفاته.
 طلب العلم. املبحث الث الث: رحالته يف

 املبحث الر ابع: شيوخه. 
 املبحث اخلامس: تالميذه.

 املبحث الس ادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.
 املبحث الس ابع: مؤل فاته. 

 املبحث الث امن: مكانته العلمي ة، وثناء العلماء عليه.
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ًوكنيته،ًولقبه.ً،ونسبتهً،ونسبهً،املبحثًاألوَّل:ًامسه
ًونسبه: ن ه يُّ،  (1)هو عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن احلسِي امسه ال ش 
، الفرضي  .(2)الش افعيُّ

ِي املعجمة، وضم   النُّون، وكسر اهلاء:  نسبته: : بضم   اهلمزة، وسكون الش   ن ه يُّ ال ش 
ن ه: وهي بـ لأي دة يف أأذ رأب يجأان، مت صلة إبربل  .(3)نسبة إىل قرية أ ش 

 .(4)أبو الفضل كنيته:
 .(5)زين الد  ين، هكذا لق به ابن خأل كأان، والبغداديُّ  لقبه:

 .(6)وجاء يف كتاب اتريخ إربل تلقيبه: بناصر الد  ين

                                                           

قال ابن الص الح: )وقال بعضهم يف نسبه: موسِي، مكان: احلسِي( طبقات الفقهاء  (1)
 (.1/550الش افعية )

(، وطبقات الش افعي ة 205رقم  1/550انظر: طبقات الفقهاء الش افعية البن الص الح ) (2)
نأو ي   )878رقم  7/171الكربى للسُّب ك ي   ) (، وطبقات 86رقم  1/58(، وطبقات الش افعي ة لإل س 

(، والعقد املذهب يف طبقات محلة املذهب )ص 27رقم  2/541الفقهاء الش افعي  ِي البن كثري )
بأة )293، رقم 113 (، والعالم للزركلي 255رقم  1/317(، وطبقات الش افعي ة البن قاضي ش ه 

(4/22.) 
(، واتج العروس 248، 1/243)ه ب  تأ ش  م  (، وتوضيل ال  1/202انظر: معجم البلدان ) (3)

(36/420.)  

ة أذربيجان الغربي ة الت ابعة لدولة إيران، ابلقرب من حدود العراق يف حمافظوهي تقع حاليًا 
 (.135وتركيا، انظر: مجهورية أذربيجان حملمد بن انصر العبودي )ص 

 كلُّ من ترجم له كن اه هبذه الكنية.  (4)
 (.1/579(، وهدية العارفِي )6/148انظر: وأفـأيأات العيان ) (5)
 (.1/274انظر: اتريخ إربل ) (6)
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ًاملبحثًالثَّاين:ًمولده،ًونشأتهًالعلميَّة،ًووفاته.
 : مولده

 مل يذكر املرتمجون له اتريخ والدته، فهي غري معلومة، وهللا أعلم.
ه؛ لن ه رحل إىل بغداد لطلب العلم، 455يقال: إن ه ولد قبل سنة  وميكن أن

 . (1)ه465فأخذ فيها عن أيب جعفر حمم د بن ال م سل مأة، وهو تويف سنة 
ًنشأتهًالعلميَّة:

اجم بشيء من نشأته، فلم تذكر مىت رحل إىل بغداد؟ وال كم   مل تسعفنا كتب الرت 
 حىت مىت ولد؟ ومىت تويف ابلتحديد؟.كان عمره عند دخوله بغداد؟ بل وال 

ًوفاته:
 ، ومل يذكر أحٌد مم ن ترجم له من املتقد  مِي اتريخ وفاته.(2)تويف يف بلده

، (3)قال تقيُّ الد  ين ابن قاضي ش هبأة: )مل يذكروا وقت وفاته، وهذا موضعه ظناً(
وأضأعأ ترمجته يف الط بقة ه تقريباً؛ لن ه 520ه، إىل سنة 501يريد أن ه تويف ما بِي سنة 

 الث الثة عشر، وهم الذين كانوا يف العشرين الوىل من املئة الس ادسة.
وأوأضأعأ ابن كثري ترمجته يف املرتبة الوىل من الط بقة الس ابعة، وهم: مأن تويف م ن سنة 

 .(4)ه، ومل يذكر اتريخ وفاته510ه إىل سنة 501

                                                           

 سيأيت ذكره يف املبحث الر ابع: شيوخه. (1)
(، وطبقات الش افعي ة 205رقم  1/550انظر: طبقات الفقهاء الش افعية البن الص الح ) (2)

نأو ي   )  (.293، رقم 113ب يف طبقات محلة املذهب )ص (، والعقد املذه86رقم  1/58لإل س 
بأة ) (3)  (.255رقم  1/317طبقات الش افعي ة البن قاضي ش ه 
 (.27رقم  2/541انظر: طبقات الفقهاء الش افعي  ِي البن كثري ) (4)
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 .(1)ه(550ود سنة وقال حاجي خليفة: )تويف يف حد
 وال أدري عالم اعتمد؛ إذ مل يذكر أحٌد مم ن ترجم له قبله اتريخ وفاته.

ً
ًاملبحثًالثالث:ًرحالتهًيفًطلبًالعلم.

ومسع هبا احلديث من أيب  ،ريازيرحل إىل بغداد وتفقه على أيب إسحاق الش   
ل مة وغريه  .(2)جعفر بن ال م س 

                                                           

 (.2/1245كشف الظنون )  (1)

رون كما يف: العالم للز  ر كل ي ) (، وهدية العارفِي للبغدادي 4/22وتبعه على ذلك املتأخ  
ي )1/579) بش   (. 1/188(، وجامع الشُّروح واحلواشي للح 

(، وطبقات الش افعي ة 205رقم  1/550انظر: طبقات الفقهاء الش افعية البن الص الح ) (2)
نأو ي   )878رقم  7/171الكربى للسُّب ك ي   ) (، وطبقات 86رقم  1/58(، وطبقات الش افعي ة لإل س 

(، والعقد املذهب يف طبقات محلة املذهب )ص 27رقم  2/541الفقهاء الش افعي  ِي البن كثري )
بأة )293، رقم 113  (.255رقم  1/317(، وطبقات الش افعي ة البن قاضي ش ه 
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ًاملبحثًالرَّابع:ًشيوخه.ً
اجم بذكر شيوخه، فكلُّ ما ذكرت  له شيخِي فقط، وابلبحث   مل تعنت   كتب الرت 

اجم فقد وقفت    وهم:  شيخ اثلث علىله  عم ن روى عنهم إضافة إىل ما ذ ك رأ يف الرت 
، البغداديُّ، ابن  .1 أبو جعفر حمم د بن أمحد بن حمم د بن عمر بن حسن السُّلأم يُّ

ل مأة، ولد سنة   .(1)ه465سنة ه، وتويف 375ال م س 
ن ه يُّ عنه احلديث ببغداد  .(2)أخذ  ال ش 

رياز يُّ، ولد سنة  .2 ه، وتويف سنة 393أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الش  
 .(3)ه476

ن ه يُّ عليه بغداد  .(4)تفق ه ال ش 

                                                           

 2/60(، والوايف ابلوفيات )102رقم  18/213) انظر ترمجته يف: سري أعالم النُّبالء (1)
ت ة )396رقم   (.9386رقم  8/152(، والث  قات مم ن مل يقع يف الكتب الس  

(، وطبقات الش افعي ة 205رقم  1/550انظر: طبقات الفقهاء الش افعية البن الص الح ) (2)
رقم  2/541(، وطبقات الفقهاء الش افعي  ِي البن كثري )878رقم  7/171الكربى للسُّب ك ي   )

27.) 
ى (، وطبقات الش افعية الكرب 237رقم  18/452انظر ترمجته يف: سري أعالم النُّبالء ) (3)

، وهي )ص (، وسيأيت ذكره يف أو ل صفحة من نص   هذا الكتاب356رقم  4/215للسُّبكي )
92). 

(، وطبقات الش افعي ة 205رقم  1/550انظر: طبقات الفقهاء الش افعية البن الص الح ) (4)
نأو ي   )878رقم  7/171الكربى للسُّب ك ي   ) ، وطبقات (86رقم  1/58(، وطبقات الش افعي ة لإل س 

(، والعقد املذهب يف طبقات محلة املذهب )ص 27رقم  2/541الفقهاء الش افعي  ِي البن كثري )
بأة )293، رقم 113  (.255رقم  1/317(، وطبقات الش افعي ة البن قاضي ش ه 
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أبو حمم د عبد هللا بن أمحد بن حأر يز بن أمحد بن مخأ يس بن أمحد بن احلسِي بن  .3
، القاضيموسى  يُّ  .(1)الس لأمأاس 

قال أبو القاسم ابن عأساكر: )أخربان الفقيه أبو الفتل نصر هللا بن حمم د، ان نصر 
ن ه يُّ، ان أبو حمم د عبد  بن إبراهيم، ان أبو الفضل عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز ال ش 

 إىل آخر. (2)(ءً إمال هللا بن أمحد بن حأر يز بن أمحد بن مخأ يس الس لأمأايين

                                                           

: )ص  (1) ي  
لأف  ، 78مل أقف له على ترمجة، وورد ذكره يف: معجم السفر ليب طاهر الس  

(، وتكملة إكمال اإلكمال يف 3/407والت دوين يف أخبار قزوين للر افعي   ) (،401، 154
 (. 340النساب البن الص ابوين )ص 

يُّ، القاضي، تويف سنة  ر يز الس لأماس  ه. انظر ترمجته يف: 428وأبوه هو: أبو بكر أمحد بن حأ
 (.249رقم  9/432(، واتريخ اإلسالم للذ هأيب )2/617بغية الطلب يف اتريخ حلب )

 49هكذا جاء يف تعزية املسلم، ابب يف الصالة على الموات وذكر هاذم الل ذ ات )ص  (2)
ي( نسبة إىل سألأمأاس: وهي من بالد أأذ رأبيجأان. انظر النساب 60رقم  (، والص واب: )الس لأمأاس 

 (.3/238(، ومعجم البلدان )7/107للس معاين )
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ًاملبحثًاخلامس:ًتالميذه.
اجم مل تعنت  بذكر شيوخه كذلك مل تعنت  بذكر تالميذه، وكلُّ ما  فكما أن  كتب الرت 

اجم يف ذ ك رأ  ما إىل ذكرته اثنِي فقط، وابلبحث عم ن رووا عنه إضافة وقفت  فقد الرت 
 :وهم عنه، رووا أو عليه، تـأتألمذوا مم ن أربعة على
الفقيه أبو الفتل نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود املقد سي النابلسي  .1

 .(1)ه490ه، وتويف سنة 410الزاهد ولد قبل سنة 
قال أبو القاسم ابن عساكر: )أخربان الفقيه أبو الفتل نصر هللا بن حمم د، ان نصر 

(بن إبراهيم، ان أبو الفضل عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز ا ن ه يُّ  إىل آخر. (2)ل ش 
2.  ُّ ري يُّ، النـُّو قأاين   .(3)أبو نصر الفضل بن حمم د بن أمحد بن البأح 

)ُّ  .(4)قال ابن الص الح: )ومسع منه الفضل بن حمم د النُّوقأاين 
أبو بكر حمم د بن إبراهيم بن احلسِي بن علي بن احلسن، فقيه شافعيُّ أصله من  .3

ن ه، تويف بعد سنة   .(5)ه523أ ش 

                                                           

(، وطبقات الش افعي ة الكربى 72رقم  19/136أعالم النُّبالء ) انظر ترمجته يف: سري (1)
 ( من هذا الكتاب.799(، وسيأيت ذكره يف )ص 553رقم  5/351للسُّب ك ي   )

 (.60رقم  49تعزية املسلم )ص  (2)
ياق لتاريخ نيسابور )ص  (3)  (.1413رقم  416انظر ترمجته يف: املنتخب من الس  

 (.1/1762ن معجم شيوخ الس معاين )وورد ذكره يف املنتخب م
 (.205رقم  1/550طبقات الفقهاء الش افعية ) (4)

 (.878رقم  7/171وانظر أيضاً: طبقات الش افعي ة الكربى للسُّب ك ي   )
 (.15رقم  1/70انظر ترمجته يف: اتريخ إربل ) (5)
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يف آخر كتاب "مبتدأ  -أي حمم د بن إبراهيم  -قال ابن املستويف: )وخبط  ه 
ن ه يُّ  ثنا الش يخ الفاضل أبو الفضل عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز ال ش  الدنيا": حد 

 .(1)سنة اثنتِي وسبعِي وأربع مئة(
، ولد سنة عبد اخلالق بن زأاه ر بن طاهر بن حمم د أبو منصور الش ح   .4 ام يُّ
 .(2)ه 549ه، وتويف سنة 475

ن ه، وروى عنه يف إمالئه ابستمالء أيب منصور  قال ابن الص الح: )مسع منه أب ش 
 .(3)الش ح ام يُّ عبد اخلالق بن زاهر(

 

                                                           

 (.71، 1/70اتريخ إربل ) (1)
 (.171رقم  20/254انظر: سري أعالم النُّبالء ) (2)
 (.205رقم  1/550طبقات الفقهاء الش افعية ) (3)



ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً19 
 

ًادس:ًعقيدته،ًومذهبهًالفقهي.املبحثًالسًَّ
 كان على عقيدة الس لف الصاحل، عقيدة أهل السُّن ة واجلماعة.  عقيدته:

قال ابن املستويف عند ترمجة أيب بكر حمم د بن عيسى: ))مسع أابه أاب القاسم 
( مجع أيب عبد هللا احلسِي الر ِّسالةًيفًأصولًالد ِّينًوالسُّنَّةعيسى، ووجدت  مساعه )

بكر عبد هللا بن بنان، بسماعه إايها من الفقيه  البـأرأدأاين احلنبلي على زين الز مان أيب
 البـأرأدأاين، وذلك خبط   حمم د بن إبراهيم بن احلسن املعروف اببن سرواال الكردي.

وقد مسعها حمم د هذا من أيب بكر حمم د بن عيسى، وقد حكى يف آخره خطوط 
 مجاعة أثبتوها بصح ة هذا االعتقاد: 

قت على معانيها، ومجيع ما كتب يف هذا الكتاب تصف حت  هذه الوراق، ودق  »
 «.  أعتقده، وال أراتب ما فيها، وكتب علي بن أيب طالب الأبـ هأريُّ 

ر لإلسالم منشرح، وخاطر ابلتُّقى والد  ين »وبعده:  هذا التأليف صأدأرأ عن صأد 
اإلسالم، وهو منفسل، أتم لت ه ووجدت ه مستقرًا على الص واب واالستقامة، منتهجًا بنهج 

وبذا اعتقدان، وكتب عبد هللا بن  -رضوان هللا عليهم  - اعتقادًأئمةًأصحابًاحلديث
 وهو شيخ اإلسالم. « أمحد بن جرير الس لأمأاسي

صل ى هللا عليه وسل م  -ما فيه على سن ة نبينا »وخبط   القاضي ن عيم بن مسافر: 
 «. ، وكتب ن عيم بن مسافر بن جعفرواعتقادًالسَّلفًالصَّاحلاعتقادي  -تسليماً 
يتين عليه، وكتب احلسِي بن علي » ييين عليه ومي  مم ا فيه اعتقادي؛ أسأل هللا أن حي 

 «. بن حمم د 
 «. هذا املعتقد صحيل، وبه أدين، وكتب علي بن أمحد»خطُّ الفقيه الش هر ز وريُّ: 

ًحنبلًقرأت ما فيه فوجدت ه » ًبن ًحممَّد ًبن ًأمحد رضي هللا  -موافقا ًالعتقاد
 «. وأان أعتقد هذا، وكتب الفقيه احلسن بن حمم د بن هارون احلاذيل خبط  ه -عنه

هذا معتقدي، وكتب أمحد بن ميمون »وبعده خبط   القاضي أمحد بن ميمون: 
 «. بيده
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الد ِّينًأيبًالفضلًًإلمامًانصر، مثل: اُأْشُنهع رضت وق رئت على علماء »وبعده: 
ً ًعلي، ًبن ًالعزيز وعلى الفقيه الس ي  د إبراهيم بن أمحد بن مسافر، وعلى الفقيه عبد

ًاعتقادانًالت قي أيب عمرو عثمان بن احلسن، فقالوا: " ًوهو ًصحيح، ًاملعتقد هذا
" وهذا اعتقادي، وبه أدين، وعليه أموت إن شاء هللا، وكتب عيسى واعتقادًالسَّلف

 .(2)«((من شهر احملرم (1)ه سنة عشر ومخس مئة يف عشر رمضانبن لل خبط   
 .(3): فشافعيُّ املذهبالفقهي وأمَّاًمذهبه

                                                           

(: )كذا ابلصل ولعل  الص حيل: )يف عشر 1/626قال حمق  ق كتاب اتريخ إربل ) (1)
 مضِي من شهر احملرم(.

 (.274، 1/273اتريخ إربل ) (2)
 املذهب.لُّ من ترجم له ذكر أن ه شافعيُّ ك  (3)
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ًفاته.ابع:ًمؤلَّاملبحثًالسًَّ
 مل أقف له إال على كتابِي، أحدمها يف الفرائض، واآلخر يف الفقه، ومها: 

ن ه ي ة .1  .(1)كتاب الكفاية يف الفرائض، املسم ى: بفرائض ال ش 
 .(2)كتاب الت ذكرة على مذهب الش افعي    .2

ً
ًامن:ًمكانتهًالعلميَّة،ًوثناءًالعلماءًعليه.املبحثًالثَّ

 كان رمحه هللا فقيهاً، زاهداً، عارفاً مبذهب الش افعي واحلديث، إماماً يف الفرائض.
قال ابن الص الح: )كان زاهداً، عارفًا ابملذهب واحلديث، صن ف يف املذهب 

ض، قال ذلك صاحب اإلحلاق، وقال: أخربين أن ه رجع من بلده إىل بغداد لرد   والفرائ
 .(3)قلم استعاره(

وقال حمم د الشُّعأييبُّ: )فإن  الكتاب املختصر يف علم الفرائض، املنسوب إىل أوحد 
عصره، وفريد دهره، الشيخ العامل عن املل ة والد  ين، أيب الفضل عبد العزيز بن علي بن 

) ن ه ي    .(4)عبد العزيز ال ش 
ن   مة عبد العزيز ال ش  بط املارد يين: )اإلمام العال  (وقال عنه س   .(5)ه يُّ

                                                           

 وهو املنت املشروح يف الكتاب املراد حتقيقه. (1)
 (.1/70انظر: اتريخ إربل ) (2)
 (.205رقم  1/550طبقات الفقهاء الش افعية البن الص الح ) (3)
ي ة )ل/  (4) ن ه   أ(.4النوار البهي ة يف شرح فرائض ال ش 
 (.117إرشاد الفارض )ص  (5)
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، الفرضي( ن ه ي   نشأور يُّ: )لإلمام الز اهد أيب الفضل عبد العزيز ال ش   .(1) وقال الش  
وقال مشس الد  ين ابن الغزي: )اإلمام، الفقيه، الفرضي، أبو الفضل الأذ رأب يجأاين، 

 .(2)صاحب الفرائض املشهورة(
هذا، واهتمام العلماء به دراسة  (3)ومم ا يدلُّ على مكانته العلمي ة اشتهار كتابه

 . (4)وشرحاً 

                                                           

 (.1/31فتل القريب اجمليب )  (1)
 (.178رقم  1/129ديوان اإلسالم ) (2)
: )صاحب الفرائض املشهورة( طبقات الش افعي ة الكربى للسُّب ك ي   ) (3)  7/171قال السُّبك يُّ

  .(878رقم 

وقال تقيُّ الد  ين ابن قاضي ش هبأة: )صاحب الفرائض املعروفة( طبقات الش افعي ة البن 
بأة )قاضي ش    (.255رقم  1/317ه 
م دأ  (4) ي ة يف أثناء طلبهم للعلم: أمحد بن حمم د بن حمم د رأ فمم ن ذ ك رأ عنهم أهن  ن ه  سوا ال ش 

ه، قرأها 895ه، واملتوىف سنة 826الص در، أبو العب اس، ابن انصر الد  ين الكناين، املولود سنة 
 (.508رقم  183، 2/182على شيخه البوتيجي. انظر: الض وء الالمع )

وأيضًا حمم د بن عبد العزيز بن إمساعيل، ابن العز البصري الصل، املكيُّ املولد والد ار، 
 (.91رقم  8/59ه، قرأها على شيخه عبد هللا البأص ر ي. انظر: الض وء الالمع )874املولود سنة 
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ً
ًاين:ًالتَّعريفًمبنتًاأُلْشُنهِّيَّةً)الكفايةًيفًالفرائض(الفصلًالثَّ

ً
ًوفيهًمخسةًمباحث:ً

 املبحث الو ل: حتقيق عنوان الكتاب. 
 املبحث الث اين: توثيق نسبته إىل مؤل  فه. 

 املبحث الث الث: موضوع الكتاب. 
 املبحث الر ابع: منهج مؤل  فه فيه. 

  املبحث اخلامس: شروحه وخمتصراته وحواشيه.
ً
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ًاملبحثًاألوَّل:ًحتقيقًعنوانًالكتاب.ً
ن ه ي ة؛ نسبة إىل مؤل  فها، وذكر  ن ه ي   ابلفرائض ال ش  اشتهر خمتصر عبد العزيز ال ش 

 .الكفايةبعض أهل العلم أن  امسه: 
بأة يف بداية شرحه له فقال: )فإن  كتاب ذكر ذلك بدر الد  ين  ابن قاضي ش ه 

 .(1)الكفاية يف الفرائض(
وقال حاجي خليفة: )وهو كتاب الكفاية على ما وجدته يف ظهر نسخة، وليس 

أو له: أم ا بعد: محداً هلل، وصلواته اخل، وبعد  -أي بسم هللا الرمحن الرحيم  -فيه تسمية 
 .(2)الفرائض، وعر يته من اخلالف(فإين   خر جت خمتصراً يف 

وقال البغداديُّ يف هدية العارفِي: )من تصانيفه كتاب الكفاية املشهورة بفرائض 
ن ه ي ة(  .(3)ال ش 

وأطلق عليه عبد هللا احل بشي ثالث مسم يات، فعنون له يف كتابه جامع الشُّروح 
ن ه ي ة. الكفاية. الفرائض ال   ن ه ي ة(واحلواشي: بـــــ)ال ش   .(4)ش 

وتفر د سبط املارديين بتسميته ابملقد  مة، فقال يف كتابه إرشاد الفارض: )والحسن 
مة عبد العزيز  أن يقال: ال ي عال لألخت مع اجلد   إال يف الأكدري ة، كما قال اإلمام العال 

ن ه يُّ يف مقد  مته(  .(5)ال ش 
ن ه يُّ يف مقد  مته( وقال يف شرح الفصول املهم ة: )ومشى عليه  .(6)ال ش 

                                                           

 .(92، وهي )ص قوهو كتابنا هذا، انظر الص فحة الوىل من الن ص احملق   (1)
 (.2/1245كشف الظُّنون )  (2)
 (.1/579هدية العارفِي ) (3)
 (.1/188جامع الشُّروح واحلواشي ) (4)
 (.117إرشاد الفارض )ص  (5)
 (.1/232شرح الفصول املهم ة ) (6)
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ًفه.ًاين:ًتوثيقًنسبتهًإىلًمؤل ِّاملبحثًالثَّ
ن ه يُّ.  مم ا ال شك  فيه أن  هذا املختصر هو ليب الفضل عبد العزيز ال ش 

ي ة الث الث نسبة الكتاب إليه ن ه   .(1)فقد جاء يف مقد  مة ن سخ منت ال ش 
ن ه ي    وأيضًا ذكر ابن خأل كأان جزءًا من هذا املختصر ونسبه إىل عبد العزيز ال ش 

، امللق ب  (2)فقال: )وذكر الفقيه أبو الفضل عبد العزيز بن علي بن عبد الر محن ن ه يُّ ال ش 
 زين الد  ين، يف كتاب "الفرائض" يف آخر املسائل امللق بات، وهي الر ابعة عشرة، املعروفة

ابملأمونية، وهي: أبوان وابنتان، مل تقسم الرت كة حىت ماتت إحدى البنتِي، وخل فت من 
يف املسألة، مس  يت مأموني ة لن  املأمون أراد أن يويل   رجاًل على القضاء، فو ص ف له حيىي 
بن أأكثأم، فاستحضره، فلم ا حضر دخل عليه، وكان دأميم اخلأل ق، فاستحقره املأمون 

لك، فعلم ذلك حيىي فقال: اي أمري املؤمنِي، سلين إن كان القصد علمي ال خأل ق ي، لذ
فسأله عن هذه املسألة فقال: اي أمري املؤمنِي امليت الو ل رجل أم امرأة، فعرف املأمون 
أن ه قد عرف املسألة، فقل ده القضاء. وهذه املسألة إن كان امليت الو ل رجاًل تصلُّ 

من أربعة ومخسِي، وإن كانت امرأة مل يرث اجلدُّ يف املسألة الث انية شيئاً؛ لن ه املسألتان 
، فتصلُّ املسألتان من مثانية عشر سهماً(  .(3) أبو أم ٍّ
ي ة ن ه   .(4)وهذا الن ص بعينه هو نصُّ منت ال ش 

                                                           

أ(، ونسخة جامعة أم   القرى 2انظر نسخ منت الشنهية: نسخة اجلامعة اإلسالمية )ل/ (1)
 أ(.2( )ل/1-21478أ(، ونسخة جامعة أم   القرى برقم )2( )ل/1-20561)برقم 

عبد العزيز، وقد وهم ابن خلكان هنا، واتبعه على ذلك  أن  اسم جد  ه الص حيلو  (2)
 (.1/579البغدادي يف هدية العارفِي )

 (.6/148وفيات العيان ) (3)
 (.821، 820انظر: )ص  (4)
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ي ة(  ن ه  ُّ يف كتابه )النوار البهي ة يف شرح فرائض ال ش  ونأسأبأ أيضًا حمم د الشُّعأييب 
ن ه ي ة( هذا   وكذلك بدر الد  ين ابن قاضي ش هبأة يف كتابه )املواهب الس ني ة يف شرح ال ش 

ن ه ي   يف بداية شرحهما  .(1)املختصر إىل عبد العزيز ال ش 
ً

ًموضوعًالكتاب.ًًالث:املبحثًالثَّ
 .ةافعي  على مذهب الش  وما يتعل ق هبما،  ،والوصااي (2)خمتصر يف الفرائضهو 

 

ًفهًفيه.ًابع:ًمنهجًمؤل ِّاملبحثًالرَّ
  :ف منهجه يف بداية كتابهعرض املؤل   
من املسائل  يف الفرائض، عارٍّ  أن جيعل هذا الكتاب خمتصراً أراد  هفأخرب أبن  

إضافة إىل أبواب أخرى  ،جلميع أبواب الفرائض ومن املسائل الغامضة، حاوٍّ  ،اخلالفية
وبعض مسائل  ،باتواملسائل امللق   ،والوصااي ،كاتوقسمة الرت   ،كالوالء  :أضافها
 .(3)العويص

 وميكن أن يضاف إىل ما سبق:
 ة.افعي  اجل من مذهب الش  على الر   ه جعل كتابه خمتصراً أن   -1

                                                           

أ(، واملواهب الس ني ة )وهو هذا الكتاب املراد حتقيقه( 4)ل/انظر: النوار البهي ة  (1)
 (.92)ص

 .، وهللا أعلمرج حسب علميل منت خمتصر يف الفرائض على طريقة الفقهاء ي  وهو أو   (2)
 ،يته من اخلالفوعر   ،يف الفرائض جت خمتصراً  خر  : )فإين   يُّ ه  ن  ش  ال  عبد العزيز قال  (3)

 ةأتبعته ابلوالء وقسم مث   ،وال تصعب عليه مسائله ،ليسهل على املبتدي تناوله ؛واملسائل الغوامض
وختمت الكتاب بشيء من العويص واملسائل  ،باتوأردفت ذلك ابلوصااي واملسائل امللق   ،كاتالرت  

 .املشكالت(
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لبعض البواب  ة، وأبواب فرعي ة اتبعةرئيسة أبواب إىل عد  م الكتاب قس   -2
 .(1)ةالرئيس

رئيساً  ه أفرد ابابً غم من صغر املنت إال أن  بالر  فاهتم ابجلانب احلسايب ومل يهمله،  -3
 رب.طرق الض   ا فيهبِي   وفر ع عليه عد ة أبواب، ،للحساب

فتجده ما من ابب يشرحه أو مسألة يشرحها إال ويضع هلا  ،مثيل كثرياً اهتم ابلت   -4
مس اه: ابب ا خاص   ه أفرد ابابً ، هذا إضافة إال أن  يف الغالب ةأو أمثلة توضيحي   مثاالً 

  .مربة للمتعل   د   ثااًل،وضع فيه أكثر من ثالثِي ممسائل الر  ايضة، 
صرف لكون الفاضل بعد الفروض ي   ؛وال لذوي الرحام د   للر   ف ابابً مل يفرد املصن    -5

 ة.افعي  مي الش  كما هو العمل عند متقد     ،لبيت املال ما دام منتظماً 
ِي املختلف فيهما يف ه لألصلمِي يف عدم عد   على طريقة املتقد   املصن  ف سار  -6

، وهي املت فق بسبعة أصول فقط فاعتد   ،(2)36و 18أصول املسائل، ومها: 
 .(3)عليها

 ابلن  سب الربع، ويظهر ذلك جلي ا يف الن ظر ظرِي يف الن  طريقة البصري   سار على  -7
 .(4)الثة أعداد فأكثرثبِي 

يات يف قسمة الكم   حساب ام يف تقدير على طريقة أهل مصر والش   سار -8
 .(5)فقد ر الد  رهم بست  ِي حب ة ،كاتالرت  

                                                           

 كما فعل يف ابب احلساب، وابب العويص، حيث جعل فيهما أبواابً فرعي ة اتبعة هلما.  (1)
 (. 326ص انظر: ) (2)
 (.322انظر: )ص (، 24، 12، 8، 6، 4، 3، 2وهي: ) (3)
ن ه يُّ 381انظر: )ص  (4)  -رمحه هللا-(، وانظر كيفية طريقة البصريِي اليت اقتصر عليها ال ش 
 (.387 يف: )ص
 (.713 ،712 )ص :انظر (5)
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 املبحثًاخلامس:ًشروحهًوخمتصراتهًوحواشيه.
تااًب اختصر كتاب الكفاية؛ إذ هو خمتصر يف الفرائض، وأم ا شروحه مل أجد ك

 ، وكلُّها مل ت طبع بعد، وترتيبها حبسب وفاة شر احها: (1)فوقفت على مثانية شروح له
، تويف  .1 ن ه ي ة حملم د بن حمم د بن حمم د الشُّعأييب    النوار البهي ة يف شرح فرائض ال ش 
 .(2)ه747سنة 

 .(3)حاجي خليفة: )وهو شرح مفيد بقال أقول(قال 
يُّ: )وهو شرح مفيد رجع إليه ابن حأجأر العأسقأالينُّ يف رسالته  وقال عبد هللا احل بش 

 .(4)العزية(

                                                           

ي يف جامع الشُّروح واحلواشي ) (1) ( كتااًب آخر لشروح 1/189ذكر عبد هللا احل بش 
ي ة ليوسف بن إمساعيل بن سعيد الصفيت، املتوىف سنة  ن ه  ه، ومس اه )حاشية على 1193ال ش 

ي ة( وقال: )ط بع مبصر سنة  ن ه  " ومل يذكرها سركيس: 46: 4ه "كذا يف بروكلمان 1324ال ش 
 ا ذكر له حاشية على العشماوية "فيحق ق"(.وإمن   1210

والذي يظهر أن  ما ذكره هو حاشية الصفيت على العشماوية فقد ط بعت ابملطبعة العامرية 
 ه، وهللا أعلم.1324الش رفي ة سنة 

(، وخزانة 1/188(، وجامع الشُّروح واحلواشي )2/1246انظر: كشف الظُّنون ) (2)
اث )  (.33/783( و )21/210الرتُّ

 (.20596وقد وقفت على نسخة له يف خمطوطات جامعة أم   القرى برقم )
 (.2/1246كشف الظُّنون )  (3)
 (.1/188جامع الشُّروح واحلواشي ) (4)
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قد استفاد منه كثرياً، السيما  -بدر الد  ين ابن قاضي ش هبأة  -ويبدو أن  الش ارح 
حدى االعرتاضات يف ابب احلمل، مث  رد  عليه يف تعاريف البواب، وغريها، بل ذكر له إ

 .(1)ذا االعرتاضهبدون أن يذكر من قال 
2.  ، يد ي   ن ه ي ة لزين الد  ين عبد الر محن بن حمم د بن إبراهيم الر ش  شرح فرائض ال ش 

 . (2)ه803تويف سنة 
يز قال تقيُّ الد  ين ابن قاضي ش هبأة: )وقد وقفت على شرحه لفرائض عبد العز 

ن ه ي   وفيه أوهام عجيبة صادرة عن عدم أتمُّل(  .(3)ال ش 
 .(4)وقال حاجي خليفة: )وفيه أوهام كثرية(

يد ي   يف شرحه هذا يف سبعة  وقد ذكر بدر الد  ين ابن قاضي ش هبأة شرحأ  الر ش 
 . (5)مواضع، انتقده يف ست ة منها، وصح ل ما وقع فيه من الوهم

لمحد بن حمم د بن عماد، املشهور اببن اهلائم، تويف سنة  شرح ال شن ه ي ة .3
 .(6)ه815

                                                           

ا قال: )وقول بعض الشُّر اح: إن ه سهو( اخل، (1)  .من هذا الكتاب (648)ص  انظر: وإمن 
 (.1/188(، وجامع الشُّروح واحلواشي )2/1246انظر: كشف الظُّنون ) (2)
بأة ) (3)  (.730رقم  4/31طبقات الش افعي ة البن قاضي ش ه 
 (.2/1246كشف الظُّنون )  (4)
ت ة 874، 883، 880، 861، 660، 140، 139ذكره يف: )ص  (5) (، وانتقده يف الس  

 الوىل منها.
(، وفتل القريب اجمليب 1/210(، وهناية اهلداية )2/183مع )انظر: الض وء الال   (6)

(1/31.) 
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ين، تويف  .4 الر  سالة العزية يف احلساب ليب الفضل أمحد بن علي ابن حجر العأسقأالأ
 .(1)ه852سنة 

ي ة.  ن ه   وهي خمتصرة رتبها على فصول حلساب فرائض ال ش 
ن ه ي ة إلبر  .5 ، تويف الفرائض املكي ة يف إيضاح ال ش  اهيم بن عمر بن إبراهيم السُّوب يين  
 .(2)ه858سنة 
ي ة لبدر الد  ين أيب الفضل ابن قاضي ش هبأة، تويف  .6 ن ه  املواهب الس ني ة يف شرح ال ش 
 ه، وهو كتابنا هذا املراد حتقيقه.874سنة 
بط املارديين، تويف سنة .7 ي ة لبدر الد  ين حمم د بن حمم د، س  ن ه  ه، 907 شرح ال ش 

 .(3)ومل يكمله
، فرضي تويف  .8 ن ه ي ة حملم د بن عبد الوهاب الأسأد ي   املواريث الس ني ة يف شرح ال ش 
 .(4)ه1096سنة 

 
 

                                                           

 (.2/1246( و )1/877انظر: كشف الظُّنون ) (1)
اث ) (2)  (.25/458(، و )20/773انظر: خزانة الرتُّ
مع ) (3)  (.9/36انظر: الض وء الال 
اث )10/268انظر: معجم املؤلفِي ) (4)  (.33/784(، وخزانة الرتُّ
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ً
ًالثَّ ًالتَّالفصل ًالشًَّالث: ًبصاحب ًالسنيَّة(عريف ً)املواهب ًوهورح ،ً

ًة:ًبً هًْينًحممَّدًبنًأيبًبكرًابنًقاضيًشًُاإلمامًأبوًالفضلًبدرًالد ًِّ
 

ًوفيهًمثانيةًمباحث:ً
 ل: امسه، ونسبه، ونسبته، وكنيته.املبحث الو  
 اين: مولده، ونشأته العلمية، ووفاته.املبحث الث  
 الث: رحالته يف طلب العلم.املبحث الث  
 ابع: شيوخه. املبحث الر  

 املبحث اخلامس: تالميذه.
 ادس: عقيدته، ومذهبه الفقهي.املبحث الس  
 فاته. ابع: مؤل  املبحث الس  
 امن: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.املبحث الث  
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ًل:ًامسه،ًونسبه،ًونسبته،ًوكنيته.املبحثًاألوًَّ
د بن د بن عمر بن حمم  د بن أيب بكر بن أمحد بن حمم  حمم   :ونسبتهًامسهًونسبه

ةبأ ه  بن قاضي ش  اب الش هري ف،ر   شأ ب بن م  ي  ؤأ د بن ذ  عبد الوهاب بن حمم  
، يُّ د  سأ ، الأ (1)

 . (2)افعي، الش  يُّ شق  مأ الد   
 أبو الفضل. كنيته:

 . (3)ين: بدر الد   لقبه
بأة، ومل ينفرد بنفسه هبذا الل قب، بل هو  اشتهر بدر الد  ين بلقب ابن قاضي ش ه 
لقب لكثري من أقاربه من العلماء والقضاة والئم ة، على رأسهم والده تقي الد  ين أمحد، 
حىت  صار هذا اللقب ينصرف إىل والده عند اإلطالق، وأم ا غريه فيقي د بلقبه، كنجم 

مجة في طلق عليه بدر الد  ين ابن  الد  ين، وكمال الد  ين، ومشس الد  ين، وأم ا صاحب الرت 
بأة.  تصر فيقال: البدر ابن قاضي ش ه  بأة، وي   قاضي ش ه 

                                                           

 (.3/374) معجم البلدان ، انظر:رانو ة: قرية من قرى حبأ ه  ش   (1)
بأه يف آخر هذا الكتاب، وكذلك يف ترمجته لوالده، وهي  (2) هكذا ذكر بدر  الد  ين نأسأ

بأة ) (، وأيضًا ذكر هذا الن سب تقيُّ 1/16مطبوعة يف مقد  مة كتاب والده اتريخ ابن قاضي ش ه 
 3/200)طبقات الش افعي ة عند ترمجته لوالده أمحد جد بدر الد  ين  الد  ين والد بدر الد  ين يف كتابه

 .(682رقم 

ونظم  ،(44اتريخ البصروي )ص و (، 386رقم  7/155مع )وء الال  : الض  ترمجته يف انظرو 
(، والدارس يف اتريخ املدارس 2847رقم  6/412(. ونيل المل )141رقم  143العقيان )ص 

(، والعالم للزركلي 703رقم  2/152، والقبس احلاوي )(1/418ر )وبدائع الزُّهو  ،(1/223)
 .(،12414رقم  3/164و ) (11598رقم  3/48(، ومعجم املؤلفِي )6/58)

خبة يف تراجم بيت ابن قاضي يتها: النُّ اسة مس  : )وأفردت له ترمجة يف كر  يُّ يم  عأ النـُّ تلميذه قال 
 (.1/223)ارس يف اتريخ املدارس ة( الد  بأ ه  ش  

اجم يف كنيته وال يف لقبه.  (3)  مل ختتلف كتب الرت 
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بأة  -وي ستحسن أن نذكر هنا مأن اشتهر هبذا الل قب  من  -أي ابن قاضي ش ه 
ريق بينهم، وي عرف ما نسبة  العلماء من أسرته، حىت  ال يلتبس بعضهم ببعض، وميكن الت ف

 : حبسب ترتيب وفياهتم وهمكل   واحد منهم إىل اآلخر، 
ًأبيه: .1 ًجد ِّ د بن عبد الوهاب بن د عبد الوهاب بن حمم  ين أبو حمم  كمال الد    عمُّ

ه، وتويف سنة 653ة، ولد سنة بأ ه  يب، املعروف اببن قاضي ش  ؤأ د بن ذ  حمم  
 .(1)ه726

ًجد ِّه: .2 ة، بأ ه  عبد الوهاب، املعروف اببن قاضي ش   حمم د بن عمر بن ينجنم الد    جدُّ
 .(2)ه727تويف سنة 

بن اب املعروف د بن عبد الوهاب،د بن عيسى بن حمم  ين أبو عبد هللا حمم  مشس الد    .3
 . (3)ه764ه، وتويف سنة 711ة، ولد سنة بأ ه  قاضي ش  

ًأبيه: .4 د بن عبد الوهاب، م  د بن عمر بن حمين أبو عبد هللا حمم  مشس الد    جدُّ
 .(4)ه782ه، وتويف سنة 691ة، ولد سنة بأ ه  املعروف اببن قاضي ش  

ًأبيه: .5 د بن عبد د بن عمر بن حمم  مجال الدين أبو احملاسن يوسف بن حمم   عمُّ
بأة، ولد سنة   .(5)ه789ه، وتويف سنة 720الوهاب، املعروف اببن قاضي ش ه 

                                                           

بأة ) (1) (، والدرر الكامنة 548رقم  2/350انظر: طبقات الش افعية البن قاضي ش ه 
 (.2552رقم  3/239)

 (.411رقم  4/205(، والدرر الكامنة )1280رقم  3/643انظر: أعيان العصر ) (2)
(: 249رقم  1/332(، ويف نيل المل )1686رقم  5/389رر الكامنة )انظر: الدُّ  (3)

 د بن عيسى بن عيسى بن عبد الوهاب، بزايدة )عيسى(.حمم  
بأة ) (4) (، وإنباء الغمر 704رقم  3/236انظر: طبقات الش افعية البن قاضي ش ه 

 (.31رقم  1/228)
بأة ) (5)  (.710رقم  3/250انظر: طبقات الش افعية البن قاضي ش ه 
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د بن عبد الوهاب، د بن عمر بن حمم  أمحد بن حمم  اس ين أبو العب  شهاب الد    جدُّه: .6
 .(1)ه790ه، وتويف سنة 737ة، ولد سنة بأ ه  املعروف اببن قاضي ش  

ق أبو بكر بن أمحد بن حمم د بن عمر، املعروف اببن  ينتقي الد    أبوه: .7 د  أبو الص  
بأة، ولد سنة   .(2)ه851تويف سنة  ه،779قاضي ش ه 

ف اببن بن عمر، املعرو  دأيب بكر بن أمحد بن حمم   ين محزة بن: سري الد   أخوه .8
 .(3)ه860تويف سنة  ،ةبأ ه  قاضي ش  

 .(4): مجال الد  ين يوسف بن أيب بكر بن أمحد بن حمم د بن عمرأخوه .9

                                                           

 (.682رقم  3/200انظر: طبقات الشافعية البن قاضي شهبة ) (1)
مع و  (،36 -1/15مقد  مة اتريخ ابن قاضي ش هبأة ) انظر ترمجته يف: (2) الض وء الال 

 (.9/392هب )(، وشذرات الذ  61رقم  11/21)
مع ) (3)  (.625رقم  3/164انظر ترمجته يف: الض وء الال 
 -د  ين لبيه تقي   الد  ين ابن قاضي شهبة، حيث قال: )وآثر ورد ذكره يف ترمجة بدر ال (4)

دي ة وتدريسها( مقد  مة اتريخ ابن قاضي  -أي تقي الد  ين  أخي مجال الد  ين يوسف بنظر الأْم 
بأة ) اجم.1/27ش ه   (، ومل أجده يف كتب الرت 
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 سببًاشتهارهمًاببنًقاضيًُشْهب ة:
بأةخاوي عند ترمجة الس   قال  : تقي   الد  ين والد بدر الد  ين ابن قاضي ش ه 

بأة؛ ) ة بأ ه  بش   ه أقام قاضياً جم والد جد   لكون الن  وي عرف كسلفه اببن قاضي ش ه 
د بن عبد الوهاب ه: عمر بن حمم  جم والد جد   ويعين ابلن   (1)وداء أربعِي سنة(الس  

ًالسدي.
أخا جنم الد  ين عمر وهو عبد الوهاب كان يلق ب  نظر؛ لن   ذا الس ببه ويف

بأة، وكذلك حمم د بن عيسى الذي يلتقي مع عمر يف نسبه أببيه  أيضًا اببن قاضي ش ه 
ةبأ ه  عمر اببن قاضي ش   الد  ين جنم  حمم د بن عبد الوهاب، بل إن  بعضهم لق ب 

(2) ،
عمر، بل حىت  أوالد حمم د بن عبد مل يشتهر به فقط أوالد قب هذا الل   أن   الذي يظهرف

 ة وهللا أعلم.بأ ه  أحد آابئهم كان قد ويل قضاء ش   فلعل   الوهاب والد جنم الد  ين عمر،
 
 ن قل عنهم وفيها منحمم د، ين ة لنسب بدر الد   صورة توضيحي   يف الص فحة الت اليةو 

ً.من العلماء ة من أقاربهبأ ه  ابن قاضي ش   بلق

                                                           

مع ) (1)  .(61رقم  11/21الض وء الال 
)عمر بن عبد الوهاب  :(411رقم  4/205رر الكامنة )دُّ القال احلافظ ابن حجر يف  (2)

بأة(.  بن ذؤيب السدي جنم الدين ابن قاضي ش ه 
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 مجال الد  ين أبو عبد هللا حمم د بن ذ ؤأيب بن مشرف السدي                 

 
 عبد الوهاب كمال الد  ين                                   

 
 حمم د شرف الد  ين أبو عبد هللا                                 

 
 حمم د         عمر جنم الد  ين أبو حفص                   عيسى شرف الد  ينعبد الوهاب كمال الد  ين أبو 

                                   ه(727ه(    )ابن قاضي شهبة( )ت 726-653)ابن قاضي شهبة( )
 

 الد  ينحمم د مشس الد  ين أبو عبد هللا               حمم د مشس                                  
 ه(764-711ه(            )ابن قاضي شهبة( )782-691)ابن قاضي شهبة( )                              

 
 يوسف مجال الد  ين أبو احملاسن    أمحد شهاب الد  ين أبو العب اس      

 ه(                                790-737ه(      )ابن قاضي شهبة( )789-720)ابن قاضي شهبة( )
 

 أبو بكر تقيُّ الد  ين                                     
 ه(851 -779)ابن قاضي شهبة( )                                   

 
 م د بدر الد  ين أبو الفضل           يوسف مجال الد  ين   محزة سريُّ الد  ين            حم      

ه(             874 -798ه(      )ابن قاضي شهبة( )860)ابن قاضي شهبة( )ت 
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ًة،ًووفاته.اين:ًمولده،ًونشأتهًالعلميَّاملبحثًالثَّ
 .(1)ه798ولد يف دمشق عند طلوع فجر يوم الربعاء اثين صفر سنة  مولده:

 .(2)ه806 وقيل: سنة
ً

ًة:ًنشأتهًالعلميَّ
من خالل املبحث الس ابق ظهر جلي ا أن  بدر الد  ين نشأ يف أسرة علمي ة عريقة، 
فكان هلا أثر كبري يف توجهه العلمي، وكان لوالده الن صيب الكرب من ذلك، فحرص 

غر، وعلى إحضاره إىل ْمالس أهل العلم، وحيكي لنا السخا وي على تعلميه منذ الص  
شيئًا من ذلك فيقول: )ونشأ فحفظ كتبًا منها املنهاج؛ لرؤاي رءاها أبوه، وتفق ه أببيه 
ي، وابن  هاب ابن احل ج   وغريه، وأمسعه أبوه على عائشة ابنة ابن عبد اهلادي، والش  

 .(3) الش رائحي وغريهم(
وقرأ  ،وحفظ املنهاج ،ةاني  امية الرب  ل عمره ابلش  سكن أو  ويقول تلميذه الب صرأوي: )و 

 .(4)(الزم االشتغال على والده وطبقته بدمشق ، مث  يسرياً  حو وغريه شيئاً يف الن  

                                                           

مع ) (1) (، 703رقم  2/152والقبس احلاوي ) ،(386رقم  7/155انظر: الض وء الال 
  (.12414رقم  3/164(، ومعجم املؤلفِي )6/58والعالم للزركلي )

(، وبدائع 2847رقم  6/412(، ونيل المل )141رقم  143انظر: نظم العقيان )ص  (2)
 (.1/418الزُّهور )
مع ) (3)  (.386رقم  7/155الض وء الال 
 (.44اتريخ البصروي )ص  (4)
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  وفاته:
 .(1)ه874اين عشر من شهر رمضان سنة تويف رمحه هللا يف ليلة اخلميس الث  

 .(2)وتقد م للص الة عليه اتج الد  ين عبد الوهاب احل سيين الش افعي
 .(3) الباب الص غريودفن مبقربة 

ومل يلف بدمشق يف  ،ناء عليهوكثر الث   ،خاوي: )وكانت جنازته حافلةقال الس  
 .(4)رمحه هللا وإايان( ،حماسنه مثله

                                                           

مع ) (1) (، ونظم العقيان 44(، واتريخ البصروي )ص 386رقم  7/155انظر: الض وء الال 
 (.1/223رس يف اتريخ املدارس )(، والدا141رقم  143)ص 

 (.45انظر: اتريخ البصروي )ص  (2)
مع ) (3)  (.45(، واتريخ البصروي )ص 386رقم  7/155انظر: الض وء الال 
مع ) (4)  (.386رقم  7/155انظر: الض وء الال 
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ًالث:ًرحالتهًيفًطلبًالعلم.املبحثًالثَّ
وتناظر هو والربهان بن  احلافظ ابن حجرارحتل إىل القاهرة بعد أبيه وحضر ْملس 

يـ رأة بِي يديه فكان الظ    .(1)فر للربهانظ هأ
يخ ويل الد  ين العراقي ً.(2)وقرأ فيها على الش  

                                                           

مع ) (1)  (.386رقم  7/155انظر: الض وء الال 
 (.44انظر: اتريخ البصروي )ص  (2)
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 ابع:ًشيوخه.ًاملبحثًالرَّ
 مل أقف إال على مثانية من شيوخه، وهم حبسب ترتيب وفياهتم: 

ي بن موسى احلسباين،  .1 ج   الدمشقي، شهاب الد  ين أبو العب اس أمحد بن ح 
ي، تويف سنة  ج    .(1)ه816الشافعي، املعروف اببن ح 

احلية، احلنبلية، توفيت سنة د عائشة بنت حممد بن عبد اهلادي الص  أم حمم   .2
 .(2)ه816

مجال الدين أبو حممد عبد هللا بن إبراهيم بن خليل البعلي، مث  الدمشقي،  .3
 .(3)ه820رائحي، تويف سنة الشافعي، املعروف اببن الش  

جالل الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن عمر بن رسالن الب لقيين الصل،  .4
 .(4)ه824القاهري، الشافعي، تويف سنة 

ويل الدين أبو زرعة أمحد بن عبد الرحيم بن احلسِي، الكردي الصل، املهراين،  .5
 .(5)ه826القاهري، املعروف كأبيه اببن العراقي، تويف سنة 

                                                           

وغريه، وأمسعه أبوه  أببيه(: )وتفقه 386رقم  7/155الس خاوي يف الضوء الالمع )قال  (1)
ي،ًوابنًالشرائحي،على  ج ِّ  وغريهم(. عائشةًابنةًابنًعبدًاهلادي،ًوالشهابًابنًحِّ

مع )6رقم  3/18انظر ترمجته يف: إنباء الغ مر )  (. 1/269(، والض وء الال 
مع )16رقم  3/25انظر ترمجتها يف: إنباء الغ مر ) (2)  (.495رقم  12/81(، والض وء الال 
مع ) (3)  (.9/213(، وشذرات الذ هب )5رقم  5/2انظر ترمجته يف: الض وء الال 
( من هذا الكتاب: )قاله شيخنا قاضي 132قال بدر الدين ابن قاضي شهبة يف )ص  (4)

 يف نكته(.  القضاة جالل الدين البلقيين

مع )9رقم  3/259انظر ترمجته يف: إنباء الغمر )  (.301رقم  4/106(، والض وء الال 
قال بدر الدين ابن قاضي شهبة: )وحيث أقول قال شيخنا فمرادي الشيخ اإلمام ويل  (5)

 (.1/94الدين العراقي رمحه هللا تعاىل( بداية احملتاج )

 .أ مبصر على الشيخ ويل الدين العراقي الشافعي((: )وقر 44وقال البصروي يف اتريه )ص 
= 
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ر بن أمحد بن حمم د السدي، الدمشقي، الشافعي، والده تقي الد  ين أبو بك .6
 .(1)ه851املعروف اببن قاضي شهبة، تويف سنة 

شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد الكناين، العسقالين، املصري،  .7
 .(2)852مث القاهري، الشافعي، املعروف اببن حجر، تويف سنة 

مشس الدين حممد بن حممد بن إبراهيم احلمصي، مث الدمشقي، الشافعي،  .8
 .(3)ه858املعروف اببن الع صأي ايت، تويف سنة 

                                                           

= 

مع )3رقم  3/311انظر ترمجته يف: إنباء الغمر ) (، وسيأيت ذكره 1/336(، والض وء الال 
 ( من هذا الكتاب.198يف )ص 
مع ) (1)  (.9/392(، وشذرات الذهب )61رقم  11/21انظر ترمجته يف: الض وء الال 
مع ) (2) ( عند ترمجته للبدر ابن قاضي 386رقم  7/155قال الس خاوي يف الض وء الال 

بأة: )وقرأ على شيخنا يف سنة ست وثالثِي بدمشق الربعِي املتباينات له(.  ش ه 

مع )  (. 9/395(، وشذرات الذ هب )104رقم  2/36انظر ترمجته يف: الض وء الال 
مع ) قال الس خاوي عند ترمجته له (3) (: )ومم ن قرأ عليه 846رقم  8/299يف الض وء الال 

بأة(.  الذرعي والبدر ابن قاضي ش ه 
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ًاملبحثًاخلامس:ًتالميذه.
 فقد در س يف عدة مدارس ،ة تالميذ كثربأ ه  لبدر ابن قاضي ش   شك  أن  لال
 م أخذوا عنهأهن   عنهم قلن ن  مم   ،(1)وقد وقفت على مخسة وثالثِي من تالميذه علمي ة،
 : حبسب ترتيب وفياهتم أو مسعوه، وهم العلم،

عزُّ الدين محزة بن أمحد بن علي احلسيين، الدمشقي، الشافعي، تويف سنة  .1
 .(2)ه874

عبد الرمحن بن عبد هللا بن عبد الرمحن الدمشقي، الشافعي، املعروف اببن قاضي  .2
 .(3)ه878عجلون، تويف سنة 

حممد بن أمحد بن أمحد املقدسي، مث الدمشقي، الشافعي، املقري، تويف  مشس الدين .3
 .(4)ه885سنة 

                                                           

بأة يف ترمجة املؤل  ف أن  م ن  تنبيه: (1) ذكر حمق  قي كتاب بداية احملتاج البن قاضي ش ه 
، وهو وهم؛ ه936تالميذه: زين الد  ين عمر بن أمحد بن علي الش ماع احلليب، الش افعي، تويف سنة 

بأة تويف سنة  ه تقريبًا كما 880ه، وابن الش ماع ولد يف سنة 874لن  بدر الد  ين ابن قاضي ش ه 
(، وقد 10/306(، وشذرات الذ هب )1117رقم  2/222جاء يف كتاب الكواكب الس ائرة )

بأة  رقم  2/153)قال ابن الش ماع يف كتابه القبس احلاوي عند ترمجة بدر الد  ين ابن قاضي ش ه 
(: )هو شيخي ابلواسطة، من أهل الط بقة الث انية، حد ثين عنه غري واحد من مشائخي(، 703

ولعل  منشأ الوهم: هو نقل ابن الش ماع لعبارة الس خاوي يف كتابه القبس احلاوي وهي: )لقيته 
ا من كالمه، وانظر هذه العبارة يف الض و  مع للس خاوي بدمشق، ومسعت كالمه( فظ ن  أهن  ء الال 

 (.386رقم  7/156)
مع ) (2)  (.624رقم  3/163انظر: الض وء الال 
مع ) (3)  (.250رقم  4/87انظر: الض وء الال 
مع ) (4)  (.974رقم  6/292انظر: الض وء الال 
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نور الدين علي بن حممد بن عيسى العدين، اليماين، الشافعي، نزيل مكة، املعروف  .4
 .(1)ه886اببن ع طأيف، تويف سنة 

مِي أمِي الدين حممد بن حممد بن أمحد العباسي، مث القاهري، الشافعي، املعروف أب .5
 .(2)ه887الدين العباسي، تويف سنة 

هباء الدين أمحد بن أيب بكر احلواري، الدمشقي، الشافعي، وهو بلقبه أشهر، تويف  .6
 .(3)ه889سنة 

شهاب الدين حسِي بن أمحد بن حممد الكيالين، مث املكي، الشافعي، املعروف  .7
 .(4)ه889اببن قاوان، تويف سنة 

احلي، الشافعي، املعروف اببن اللبودي، وابن أمحد بن خليل بن أمحد الدمشقي الص .8
عرعر، ولكنه ابلوىل أشهر، خرج الربعِي لشيخه البدر بن قاضي شهبة، تويف سنة 

 .(5)ه896
مشس الدين حممد بن إمساعيل بن حممد الدمشقي، الشافعي، املعروف اببن خطيب  .9

 . (6)ه897جامع السقيفة، تويف سنة 
خليل بن عبد هللا بن حممد الكناين العسقالين الصل، اجملديل، املقدسي،  .10

 .(7)ه898الشافعي، تويف سنة 

                                                           

مع ) (1)  (.9رقم  6/4انظر: الض وء الال 
مع ) (2)  (.71رقم  9/25انظر: الض وء الال 
مع )ا (3)  ( وفيه أن  امسه: حمم د.97(، واتريخ البصروي )ص 1/265نظر: الض وء الال 
مع ) (4)  (.541رقم  3/135انظر: الض وء الال 
مع ) (5)  (.1/293انظر: الض وء الال 
مع ) (6)  (.716رقم  2/630(، ومتعة الذهان )347رقم  7/143انظر: الض وء الال 
مع ) (7)  (.754رقم  3/198انظر: الض وء الال 
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برهان الدين إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن املعتمد، القرشي، الدمشقي،  .11
 .(1)ه902الصاحلي، الشافعي تويف سنة 

ري، مشس الدين حممد بن عبد الرمحن بن حممد السخاوي الصل، القاه .12
 .(2)ه902الشافعي، املعروف ابلسخاوي، تويف سنة 

م الدمشقي الصاحلي تويف سنة  .13  .(3)ه903شهاب الدين أمحد بن ش ك 
زين الدين عبد القادر بن حممد بن منصور بن مجاعة الفرضي احليسوب  .14

 .(4)ه 903الص فأدي الدمشقي الشافعي تويف سنة 
نور الد  ين حممود بن حممد بن حممد بن إبراهيم احلمصي، الشافعي، املعروف   .15

 .(5)ه905كأبيه وجده اببن الع صأي ايت تويف سنة 

                                                           

مع ) (1) (، والكواكب الس ائرة 210(، واتريخ البصروي )ص 1/123انظر: الض وء الال 
 (.10/20(، وشذرات الذ هب )190رقم  1/100)

مع ) (2) (: )لقيته بدمشق ومسعت كالمه(. 386رقم  7/156قال السخاوي يف الض وء الال 
مع )وانظر ترمجته يف  (.83رقم  1/53(، والكواكب الس ائرة )1رقم  8/2: كتابه الض وء الال 

 (.10/26(، وشذرات الذ هب )295رقم  1/150انظر: الكواكب الس ائرة ) (3)
 (.10/27(، وشذرات الذ هب )488رقم  1/241انظر: الكواكب الس ائرة ) (4)
مع ) (5)  (. 586رقم  10/147انظر: الض وء الال 

( 10/40(، وشذرات الذهب )661رقم  1/303وانظر ترمجته يف: الكواكب الس ائرة )
وفيهما امسه: حممود بن حمم د بن إبراهيم، وجاء يف الكواكب الس ائرة: )الش هري اببن العصبايت(، ويف 

 شذرات الذ هب: )الش هري اببن العصباين(.



ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً45 
 

حمب الدين حممد بن أمحد بن حممد الصفدي الصل، الدمشقي، الشافعي،  .16
املعروف أبيب الفضل بن اإلمام؛ لكون جده كان إماما ببعض جوامع صفد، وهو 

 .(1)ه905أشهر، تويف سنة  بكنيته
حميي الدين عبد القادر بن حممد بن حممد بن عمر الشيباين، املزي، مث  .17

، تويف سنة   .(2)ه910الصاحلي، احلنبلي، املعروف اببن الر جيحي  
شهاب الدين أمحد بن حممود بن عبد هللا احلليب الصل، الدمشقي، الشافعي،  .18

 .(3)ه911املعروف اببن الف ر ف ور، تويف سنة 
شهاب الدين أمحد بن عبد الرحيم بن حسن التـ ل ع فأري الصل، الدمشقي،  .19

 .(4)ه912الشافعي، املعروف اببن احملوجب، تويف سنة 
جالل الدين حممد بن عمر بن حممد بن هبة هللا الن صييب احلليب الشافعي، سبط  .20

 . (5)ه916احملب ابن الشحنة احلنفي، تويف سنة 
                                                           

مع ) (1)  (.111رقم  7/55انظر: الض وء الال 

رقم  98/ 3(، ومعجم املؤلفِي )47رقم  1/30انظر ترمجته يف: الكواكب الس ائرة )و 
11965.) 

 (.2/169انظر: الد ارس يف اتريخ املدارس ) (2)

(، 10/68(، وشذرات الذ هب )489رقم  1/242وانظر ترمجته يف: الكواكب السائرة )
 وفيهما امسه: عبد القادر بن حمم د بن عمر.

مع )انظر: ال (3)  (.621رقم  2/222ض وء الال 

 (.10/71(، وشذرات الذهب )287رقم  1/143وانظر ترمجته يف: الكواكب الس ائرة )
مع ) (4)  (.1/336انظر: الض وء الال 

 (.10/81(، وشذرات الذهب )276رقم  1/138وانظر ترمجته يف: الكواكب الس ائرة )
مع ) (5) (، 104رقم  1/69(، والكواكب الس ائرة )702رقم  8/259انظر: الض وء الال 

 (.10/108وشذرات الذ هب )
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بن علي بن عثمان بن الصرييف، الدمشقي، الشافعي، املعروف  سراج الدين عمر .21
 .(1)ه917اببن الصرييف، تويف سنة 

زين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاهِي، ال مألأطي، مث  القاهري، احلنفي،  .22
 .(2)ه920تويف سنة 

حميي الدين عبد القادر بن علي بن مصلل القاهري، الشافعي، ويعرف أوالً  .23
 .(3)ه922 اببن الن قيب؛ لكون والده كان نقيباً، تويف سنة اببن مصلل، مث  

حميي الدين عبد القادر بن حممد بن عمر النـُّعأيمي، الدمشقي، الشافعي، تويف  .24
 .(4)ه927سنة 

برهان الدين إبراهيم بن أمحد بن يعقوب الق صأرييُّ، احلليب، الشافعي، املعروف  .25
ب ك ي ة، تويف سنة   .(5)ه933بفقيه اليأش 

                                                           

مع ) (1)  (. 336رقم  6/107انظر: الض وء الال 

ه، ويف شذرات الذ هب 917( أن ه تويف سنة 578رقم  1/287جاء يف الكواكب الس ائرة )
 ه.919( أن ه تويف سنة 10/132)

(: )شيخنا 2847رقم  6/412قال زين الدين عبد الباسط ال مألأطي يف نيل المل ) (2)
بأة(.  البدري قاضي ش ه 

 (.2/918(، وبدائع الزهور )82رقم  4/27وانظر ترمجته يف: الض وء الالمع )
مع ) (3)  (، 744رقم  4/280انظر: الض وء الال 

( 503رقم  1/254لكواكب الس ائرة، )(، وا3/1001وانظر ترمجته يف: بدائع الزهور )
 (.10/156وشذرات الذهب )

 (.10/210انظر: شذرات الذ هب ) (4)
 (.10/268(، وشذرات الذ هب )198رقم  1/106انظر: الكواكب السائرة ) (5)
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كمال الدين حممد بن محزة بن أمحد احل سيين، الدمشقي، الشافعي، تويف سنة  .26
 .(1)ه933

رضي الدين حممد بن حممد بن أمحد الغزي الدمشقي، العامري، القرشي،  .27
 .(2)ه935الشافعي تويف سنة 

تقي الدين أبو بكر بن حممد بن حممد البالطنسي، الشافعي، تويف سنة  .28
 .(3)ه936

مد بن حممد بن علي الفصي البعلي الشافعي، املعروف اببن هباء الدين حم .29
 .(4)ه941الفأص ي تويف سنة 

برهان الدين إبراهيم بن حممد بن إبراهيم بن مجأأاعة الكناين املقدسي الشافعي  .30
 .(5)ه948تويف سنة 

إمساعيل بن إمساعيل بن حممد النابلسي، مث الدمشقي، الشافعي، املعروف اببن  .31
 .(6)ه826نة العماد، ولد س

مشس الدين حممد بن أمحد بن موسى الطولوين، الشافعي، املعروف اببن املشد،  .32
 .(7)ه828ولد سنة 

                                                           

 (.734رقم  2/642(، وم تعة الذهان )734رقم  2/182انظر: القبس احلاوي ) (1)
 (.10/292(، وشذرات الذ هب )653رقم  2/3رة )انظر: الكواكب الس ائ (2)
 (.10/297(، وشذرات الذ هب )829رقم  2/88انظر: الكواكب الس ائرة ) (3)
(، 667رقم  2/11(، والكواكب الس ائرة )389رقم  9/155انظر: الضوء الالمع ) (4)

 (.10/346وشذرات الذ هب )
 (.10/389وشذرات الذ هب )(، 807رقم  2/77انظر: الكواكب الس ائرة ) (5)
مع ) (6)  (.912رقم  2/291انظر: الض وء الال 

 هذا املرتجم له ومن أييت بعده مل أقف على اتريخ وفياهتم، فأرت  بهم بتاريخ والدهتم، إن ع لم.
مع ) (7)  (.246رقم  7/112انظر: الض وء الال 
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زين الدين عبد اللطيف بن حممد بن حممد الصفدي، الشافعي، املعروف اببن  .33
 .(1)ه833يعقوب ولد سنة 

مجال الدين أو جالل الدين أبو السعادات حممد بن حممد بن حممد الطربي  .34
 .(2)ه837الصل، املكي، الشافعي، وهو بكنيته أشهر، ولد سنة 

عبد القادر بن أمحد بن إمساعيل الدمشقي، الشافعي، ويعرف يف بلده  .35
 .(3)ابملؤذن

                                                           

مع ) (1)  (.940رقم  4/338انظر: الض وء الال 
مع ) (2)  (.698رقم  9/267انظر: الض وء الال 
مع ) (3)  (.683رقم  4/261انظر: الض وء الال 

 مل أقف له على اتريخ والدة وال اتريخ وفاة فجعلته آخرهم.
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ًادس:ًعقيدته،ًومذهبهًالفقهي.املبحثًالسًَّ
مل أقف على من نص  على عقيدته مم ن ترجم له من الئم ة، والذي يبدو  عقيدته:

 أن ه كان أشعري املعتقد، وذلك لسببِي:  -وهللا أعلم  -يل 
أن  أابه تقي  الد  ين كان على اعتقاد الشاعرة، كما نقل ذلك الس خاويُّ عند ترمجته  .1

لشمس الد  ين حمم د بن حيىي بن أمحد الد  مشقي، الط رابلسي، الش افعي، املعروف 
  ه، حيث قال:848اببن ز هرة، املتوىف  سنة 

بأة، وقال: إن ه انتفع به كثرياً، قال: وهو الذي      )وأخذ عنه قدميًا الت قيُّ ابن قاضي ش ه 
 .(1)، رمحهما هللا(اعتقادًاإلمامًأيبًاحلسنًاألشعريقر ر يف قليب 

قال الس خاويُّ يف ترمجة سراج الد  ين عمر بن موسى الق رشي، الش افعي، املعروف  .2
يف حوادث سنة ست ٍّ وثالثِي  (2)ه: )قال شيخنا861 سنة اببن احل مصي، املتوىف

وهو على قضاء طرابلس قصيدة اتئية، تزيد على مئة بيت يف  (3)من أنبائه: أن ه نظأمأ 
إنكار تكفري العالء البخاري البن تيمية، وموافقته للمصري  ِي فيما أفتوا به من 

 (4)تيمية هو الكافر، وأن  ابن ز هرةخمالفته وختطئته يف ذلك، وفيها أن  من كف ر ابن 
راج بسببها، وكف ره، وتبعه أهل البلد؛ حلب    هذا منهم  هم يف عاملهم، ففر  قام على الس  

 إىل بعلبك(.
املقدس،  إىل أن قال: )مات يف الع شر الخري من صفر، سنة إحدى وست  ِي، ببيت     

ًابنًخلرب بذلك لدمشق ا وصل ام  ودفن بباب الر محة، وبلغين أن ه لأ  ًالبدر سجد
                                                           

مع ) (1)   (.241رقم  71، 10/70الض وء الال 
( يف 3/491يعين به احلافظ ابن حجر، وقد أورد هذه احلادثة يف كتابه إنباء الغمر ) (2)

  ه.836حوادث سنة 
جأم له، وهو سراج الد  ين عمر بن موسى املعروف اببن احلمصي. (3)   أي املرتأ
ة اعتقاد الشعري كما بأ ه  ر يف قلب تقي الدين والد بدر الدين ابن قاضي ش  وهو من قر   (4)

  يف الس بب الو ل.سبق 
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ًُشْهب ة ً قاضي ًشكرا ، وس ر  اخللق  هناك مبوته، ومل يصلُّوا عليه صالة الغائب، هلل
 .(1)عفا هللا عنه وإايان(

: ففرحه مبوت سراج الد  ين نصرًة البن ز هرة الذي قر ر يف قلب والده اعتقاد  قلت 
الد  ين إال بسبب ما كتبه يف الرد   على  الشعري، والذي مل يكن اخلالف بينه وبِي سراج

من كف ر ابن تيمية، انصر مذهب أهل السُّنة يف زمانه، قرينة تدل على أنه كان يوافقه يف 
بأة تتملذ على أبيه الذي أخذ عن ابن  اعتقاده، وال سيما أن  بدر الد  ين ابن قاضي ش ه 

 ز هرة هذه العقيدة، وهللا أعلم.   

                                                           

مع ) (1)   (.434رقم  142، 6/141الض وء الال 
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ًفاته.ًع:ًمؤلَّاباملبحثًالسًَّ
 .(1)االنتقام .1
 .(2)البِيإرشاد احملتاج إىل توجيه املنهاج، وهو شرح واسع ملنهاج الط   .2
 .(3)بداية احملتاج يف شرح املنهاج .3
 .(4)اتريخ امللك الشرف قايتباي أحد سالطِي املماليك .4
 .(5)فائسوالن   غوايلتطريف اجملالس بذكر ال .5

                                                           

ن )ص  (1) (: )اجتمع الفقهاء من 207قال مشس الدين ابن طولون يف م فاكهة اخل ال 
املالكي بدار العدل، حبضرة الن ائب؛ لكونه  املذاهب على حكم القاضي مشس الدين اخليوطي

استند فيه إىل إبقاء أحفاد يهودي ة أسلمت على الكفر، اعتمادًا على مؤل ف ألفه الشهاب 
، عين بدر الد  ين بن قاضي شهبة وزين الد  ين ام"علىًعامليًالشًًَّد ًِّ"احلسامًيفًالرَّالتلمساين ومس اه 

، مث  "االنتقام"رد  عليه ابن قاضي شهبة املذكور يف ورقات مساها خطاب وأقراهنما، واحلال أن ه 
  نقضوا احلكم املذكور(.

مع ) (2) (، 703رقم 2/153، والقبس احلاوي )(386رقم  7/155انظر: الض وء الال 
رقم  3/164(، ومعجم املؤلفِي )6/58(، والعالم للزركلي )2/1875وكشف الظنون )

12414).  
مع )انظر: الض   (3)  (، 703رقم 2/153، والقبس احلاوي )(386رقم  7/155وء الال 

 (11598رقم  3/48(، ومعجم املؤلفِي )6/58(، والعالم للزركلي )2/1875وكشف الظنون )
(، وقد ط بع يف رسائل علمي ة يف جامعة أم   القرى، وطبعته أيضًا دار 12414رقم  3/164و )

ق  قِي فيها، وطبعته أيضًا دار املنهاج بتحقيق: أنور بن أيب بكر الن وادر بتحقيق: جلنة من احمل
 .الد اغستاين

 .(12414رقم  3/164انظر: معجم املؤلفِي ) (4)
رقم  3/48(، وجاء يف معجم املؤلفِي )2/206هكذا جاء يف: هدية العارفِي ) (5)

 تسميته: )تطريف اجملالس بذكر الفوائد والنفائس(. (11598
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 .(1)نور الدين مناقبمِي يف الث   رُّ الدُّ  .6
 .(2)وريةرية النُّ رية يف الس   الكواكب الدُّ  .7
 ،ةبأ ه  ابن قاضي ش   بدر الدينوهو من مروايت  ،ة من الربعِي البدريةوامع املضي  الل   .8

 .(3)بوديجها له تلميذه أمحد بن خليل الل  خر  

                                                           

(، واتبعه 1/472هكذا مس اه تلميذه النُّعيمي يف كتابه الدارس يف اتريخ املدارس ) (1)
(: )الدر 1/731(، وجاء يف كشف الظنون )12414رقم  3/164صاحب معجم املؤلفِي )

الثمِي يف سرية نور الدين حممود بن زنكي الشهيد( إىل أن قال: )رتب على سبعة أبواب أوله 
 (.6/58خل(، ووافقه الزركلي يف تسميته هلذا الكتاب يف العالم )احلمد هلل مالك امللك ا

مع )قال الس   (2) (: )وعمل سرية نور الدين 386رقم  7/155خاوي يف الض وء الال 
، 1/74الدارس يف اتريخ املدارس )يف عدة مواضع يف كتابه  ، ونقل عنه تلميذه النُّعيميُّ الشهيد(

(، وقال صاحب كشف الظنون 332، 306، 80، 2/8و ) (472، 391، 386، 284
(: )الكواكب الدرية يف السرية النُّورية يعين سرية نور الدين الشهيد( إىل أن قال: 2/1521)

 )خمتصر على سبعة أبواب أوله: احلمد هلل مالك املمالك اخل(. 

 (.11598رقم  3/48(، ومعجم املؤلفِي )2/206وانظر: هدية العارفِي )

 –الكتاب اجلديد، بريوت، لبنان، بتحقيق حممود زايد، الطبعة الوىل بريوت وقد طبعته دار 
م، وذكر احملق  ق أن  يف بعض النُّسخ اليت قابلها يف حتقيق هذا الكتاب تسميت هذا الكتاب 1971

ابلدر الثمِي يف مناقب نور الدين، فيفهم منه أن ه كتاب واحد إال أن  النُّعيمي تلميذ البدر ابن 
بأة قال يف كتابه الد ارس: )وقد مجع شيخنا ولده قا كتااب أمساه:   –أي ولد تقي الدين  –ضي ش ه 

الدر الثمِي يف مناقب نور الدين( مث  قال بعد ثالثة أسطر: )وقال شيخنا بدر الدين السدي يف  
ما كتاابن، ونقألأ عن ا لكواكب يف تسعة كتابه الكواكب الدرية يف السرية النورية( فأفهم كالمه أهن 

 مواضع كما سبق، ومل ينقل عن الدر الثمِي يف كتابه الدارس شيًئا، وهللا أعلم. 
( وقال: )وهو أربعون حديثًا من طريق 2/1569ذكر ذلك صاحب كشف الظنون ) (3)

.)  أربعِي إماماً من أصحاب الش افعي  



ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً53 
 

 .(1)اتاملسائل املعلمات ابعرتاضات املهم   .9
 املراد حتقيقه.  ،هذاكتابنا وهو   ،ةي  ه  ن  ش  ة يف شرح ال  ني  املواهب الس   .10
 .(2)ينوكتب ترمجة لوالده تقي الد    .11

                                                           

من الكتاب  يف موضع آخرذكره (، و 1/124الض وء الالمع ) هكذا مس اه الس خاوي يف (1)
( 44)ص  هاتري ذكره البصروي يف)املسائل املعلمات على املهمات(، و بـــ(: 7/113) نفسه

( تسميته بـــ)املسائل 2/206وجاء يف هدية العارفِي ) على املهمات( د   )املسائل املعلمات يف الر  بــــ
 (.11598رقم  3/48لفِي )املعلمات ابالعرتاضات على املهمات(، وتبعه صاحب معجم املؤ 

بأة(، وتقع يف ) (2) مجة مع كتاب والده )اتريخ ابن قاضي ش ه  ( 11وقد ط بعت هذه الرت 
 (.36 - 1/15ورقة، يف مقد  مة اجلزء الو ل من الكتاب )
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ًة،ًوثناءًالعلماءًعليه.امن:ًمكانتهًالعلميَّاملبحثًالثَّ
 .(1)ويل إفتاء دار العدل وانب يف القضاء من سنة تسع وثالثِي حىت مات

اهينية يف يوم الثالاثء ملدرسة الش  ودر س يف عد ة مدارس فمم ا ذ ك رأ عنه أن ه در س اب
ية يف يوم الحد خامس ذي او  رأ ذ  ابملدرسة العأ و  ،(2)ه831رابع شهر ربيع الول سنة 

ربيع اآلخر سنة  16ة يف يوم الحد قبالي  ابملدرسة اإلو  ،(3)ه837القعدة سنة 
، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)ه838

                                                           

مع ) (1)  (.386رقم  7/155انظر: الض وء الال 
 (.1/237انظر: الدارس يف اتريخ املدارس ) (2)

اهينية: مدرسة شافعي ة، أنشأها يف العهد اململوكي المري شاهِي الشجاعي املدرسة الش  
 ه.805السيفي سنة 

ومعجم دمشق التاريي لقتيبة الشهايب  ،(1/236الدارس يف اتريخ املدارس )انظر:  
(2/187.) 

 (.289، 1/256انظر: الدارس يف اتريخ املدارس ) (3)

: مدرسة شافعي ة، أنشأهتا يف العهد اليويب )عذراء خاتون( بنت شاهنشاه املدرسة العذراوية
 ه.580بن أيوب شقيق السلطان صالح الدين اليويب، وذلك سنة 

ومعجم دمشق التاريي لقتيبة الشهايب  ،(1/283الدارس يف اتريخ املدارس )انظر: 
(2/196 ،197.) 

 (.1/123اتريخ املدارس )الدارس يف و  (،45اتريخ البصروي )ص  انظر: (4)

ه مجال الدولة إقبال، 603املدرسة اإلقبالي ة: مدرسة شافعي ة، أنشأها يف العهد اليويب سنة 
عتيق ست الشام، وخادم نور الدين الشهيد، ومن بعده السلطان صالح الدين اليويب، ويف سنة 

 ه حو  ل مبناها إىل مدرسة ودور سكن.1324

ومعجم دمشق التاريي لقتيبة الشهايب  ،(1/118املدارس ) الدارس يف اتريخانظر: 
(2/170 ،171.) 
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، (2)ويةقأ ابملدرسة التـ  ،، و (1)ه863ة يف شهر ربيع الول سنة اني  ر  ة البـأ ي  ام  الش  وابملدرسة 
، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)، وابلظ اهري ة(3)وابلد ماغي ة

                                                           

، 1/199الدارس يف اتريخ املدارس )و  (،386رقم  7/156الضوء الالمع ) انظر: (1)
214 ،223.) 

املدرسة الش امية الربانية: مدرسة شافعي ة، أنشأهتا يف العهد اليويب )اخلاتون ست الشام( ابنة 
ه، وتعرف أيضًا ابملدرسة احلسامي ة، وابملدرسة الشامي ة 582جنم الدين أيوب سنة  امللك االفضل

 الكربى.

ومعجم دمشق التاريي لقتيبة الشهايب  ،(1/208ارس يف اتريخ املدارس )الد  انظر: 
(2/187.) 

ارس الد  و  (،386رقم  7/156(، والضوء الالمع )1/27اتريخ ابن قاضي شهبة ) انظر: (2)
 (.1/168ريخ املدارس )يف ات

املدرسة الت قوية: مدرسة شافعي ة، تنسب إىل امللك املظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
 ه.574أيوب الذي أنشأها للعالمة حممد بن حممد الطوسي سنة 

، ومعجم دمشق التاريي لقتيبة الشهايب (1/162ارس يف اتريخ املدارس )الد   انظر:
(2/175.) 

 (.1/182انظر: الدارس يف اتريخ املدارس ) (3)

املدرسة الدماغي ة: مدرسة شافعي ة، أنشأها يف العهد اليويب شجاع الدين حممود بن الدماغ 
 ه.633سنة 

، ومعجم دمشق التاريي لقتيبة الشهايب (1/177ارس يف اتريخ املدارس )الد  انظر: 
(2/182.) 

 (.386رقم  7/156الضوء الالمع )انظر:  (4)

املدرسة الظ اهرية الكربى: مدرسة شافعي ة، أنشأها يف العهد اململوكي امللك الظاهر بيربس 
ه، وتعرف أيضًا ابملدرسة الظ اهرية اجلو انية، وابملدرسة الظ اهرية اجلو انية البيربسية، 678املتوىف سنة 

 ظاهرية". وتشغل املبىن اليوم "دار الكتب الوطنية املعروفة ابملكتبة ال
= 



ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً56 
 

، (4)ةاني  ة اجلو  ي  د  جاه  م  ل  ، واب(3)ةابلقوصي  ، و (2)ةابلفارسي  ، و (1)ةابلعصروني  و 

                                                           

= 

، ومعجم دمشق التاريي لقتيبة الشهايب (1/263ارس يف اتريخ املدارس )الد  انظر: 
(2/194 ،195 .) 

 (.1/307انظر: الدارس يف اتريخ املدارس ) (1)

املدرسة العصروني ة: مدرسة شافعي ة، أنشأها يف العهد اليويب اإلمام شرف الدين حممد بن 
 ه.585ه، ودفن فيها عند وفاته سنة 575وذلك سنة  أيب عصرون املوصلي الدمشقي،

، ومعجم دمشق التاريي لقتيبة الشهايب (1/302ارس يف اتريخ املدارس )الد  انظر:  
(2/199.) 

 (.1/325الدارس يف اتريخ املدارس )(، و 386رقم  7/156الضوء الالمع )انظر:  (2)

املدرسة الفارسي ة: مدرسة شافعي ة، أنشأها يف العهد اململوكي المري سيف الدين فارس، 
ه، وتعرف أيضا جبامع الفارسية، ومبسجد بِي 808دوادار انئب السلطنة تنم أو تنبك سنة 

 البحرتِي.

، ومعجم دمشق التاريي لقتيبة الشهايب (1/324ارس يف اتريخ املدارس )الد  انظر: 
(2/201.) 

 (.1/335انظر: الدارس يف اتريخ املدارس ) (3)

املدرسة القوصي ة: مدرسة شافعي ة، أنشاها الشيخ شهاب الدين القوصي يف العهد اليويب 
 ه، وتعرف أيضا ابحللقة القوصية، وابلزاوية القوصية.650سنة 

الشهايب ، ومعجم دمشق التاريي لقتيبة (1/333ارس يف اتريخ املدارس )الد  انظر: 
(2/204.) 

الدارس و  (،386رقم  7/156(، والضوء الالمع )1/27اتريخ ابن قاضي شهبة ) انظر: (4)
 (.1/346يف اتريخ املدارس )

= 
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 .(1)ةاني  ة اجلو  اصري  ابلن  و 
 خاوي: )برع يف الفقه استحضاراً ونقاًل(.قال الس  

ةٍّ رأ خأ : )صار أب أ وقال أيضاً 
عليه مدار الفتيا واملهم من  ،ام بغري مدافعفقيه الش   (2)

وكان من  ،ومسعت كالمه ،لقيته بدمشق ،وعرض عليه قضاء بلده فأىب ،الحكام
                                                           

= 

املدرسة اجملاهدية اجلوانية: مدرسة شافعي ة، أنشأها يف العهد السلجوقي المري ْماهد الدين 
سالجقة وعهد نور الدين، وذلك سنة بز ان بن ايمِي الكردي أحد مقدمي اجليش يف عهد ال

ه، وكانت قبل ذلك داراً للشريف القاضي ابن أيب اجلن، حتول مبناها إىل جامع يعرف جبامع 529
 القلبقجية، وتعرف املدرسة أيضا مبدرسة بزان بن ايمِي الكردي، وابملدرسة احلجازية.

ي لقتيبة الشهايب ، ومعجم دمشق التاري(1/343ارس يف اتريخ املدارس )الد  انظر: 
(2/207 .) 

 (.1/355الدارس يف اتريخ املدارس )(، و 386رقم  7/156الضوء الالمع ) انظر: (1)

ه، وت نسب 654املدرسة الناصري ة اجلو اني ة: مدرسة شافعي ة، أ نشئت يف العهد اليويب سنة 
إىل امللك الناصر صالح الدين آخر امللوك اليوبيِي يف الشام، وتعرف أيضًا ابخلانقاه الناصري ة، 

 وابخلانقاه الناصرية اجلو انية.  

، ومعجم دمشق التاريي لقتيبة الشهايب (1/350ارس يف اتريخ املدارس )الد  انظر: 
(2/212.) 

  .: أي صار يف الخريةٍّ رأ خأ شيء، وصار أبأ  كل   آخر   بفتل اهلمزة واخلاء املعجمة:خأرأة: أأ  (2)

 (.10/36(، واتج العروس )4/14(، ولسان العرب )2/577انظر: الص  حاح )

إذا أراد أن يقوم  ةٍّ رأ خأ م يقول أبأأ وسل  ى هللا عليه كان رسول هللا صل  »وفيه: ) قال ابن الثري:
الن  هاية يف غريب  (،مرهوجيوز أن يكون يف آخر ع   ،أي يف آخر جلوسه« جمللس كذا وكذامن ا

 (.1/29احلديث والثر )

 صار يف آخر ع مره فقيه الش ام بال مدافع. -رمحه هللا-الد  ين  اإلمام بدر أن   به هنا: املرادو 
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 ،وأصالة وعراقة وداينة ومهابة وحزامة ولطافة وسؤدداً  وكرماً  رجال العامل علماً  (1)ات  وأ رأ سأ 
 .(2)اميِي به غاية الفخر(وللش  

وي: )كان إمامًا يف الفقه، انتهت إليه رائسة املذهب، وعكف عليه صرأ وقال الب  
 .(3)ط لبة(ال

: )كان حسن احملاضرة، وله مكارم أخالق، يتفض ل على الط لبة وقال أيضاً 
سن إليهم، وقل  أن ميضي أسبوع حىت جيمعهم ويضي فهم، فقيه الن فس، يكتب على  وحي 

 .(4)الفتاوى الكتابة احلسنة(
  ،ةبأ ه  قاضي ش  ين ابن افعية هبا بدر الد   وعامل الش   ،ام: )شيخ الش  يوطيُّ وقال السُّ 

 .(5)ة(ين واخلري والعف  وطار صيته مع الد    ،اشتهر امسه ،كان أحد العلماء العالم
  ابرعاً  فاضالً  ين خليل بن شاهِي ال مألأطي، احلنفي: )وكان عاملاً وقال زين الد   

وكان  ،وانب يف احلكم ،افعي وحافظته، مسع على مجاعةمبذهب الش   عارفاً  فقيهاً  كامالً 
وصار  ،ة تداريس جليلةوويل عد   ،بل كان فوق قضاة القضاة بدمشق ،وابالن   من أجل   

ة ين واخلري والعف  وطار صيته مع ما كان عليه من الد    ،ة وفقيههرأ خأ ام أبأ شيخ الش  
ل لقضاء دمشق غري ما مر   ،ةوعلو اهلم   ،وسعة الكرم ،هامة واملهابةوالش    .(6)ة(ور ش  

 .(7) : )شيخنا شيخ اإلسالم، أقضى القضاة(عيميُّ نُّ وقال ال
مبذهب  عارفاً  ،يف الفقه ابرعاً  فاضالً  وقال ابن إايس احلنفي: )كان عاملاً 

 .(8)ام على اإلطالق(افعية، عامل الش  الش  
                                                           

 (.38/272(، واتج العروس )14/383انظر: لسان العرب )أي أشرافهم،  (1)
مع ) (2)  (.386رقم  7/155انظر: الض وء الال 
 (.44اتريخ البصروي )ص  (3)
 (.45، 44اتريخ البصروي )ص  (4)
 (.141رقم  143نظم العقيان )ص  (5)
 (.2847رقم  6/412نيل المل يف ذيل الدول ) (6)
 (.1/223الدارس يف اتريخ املدارس ) (7)
 (.1/418بدائع الزُّهور ) (8)
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ً
 ة(يَّهًِّنًُشًْةًيفًشرحًاألًُنيَّرحً)املواهبًالسًَّعريفًابلشًَّابع:ًالتَّالفصلًالرَّ

ً
ًوفيهًمخسةًمباحث:ً

 ل: حتقيق عنوان الكتاب. املبحث الو  
 اين: توثيق نسبته إىل مؤلفه. املبحث الث  
 الث: موضوع الكتاب. املبحث الث  
 ابع: منهج مؤلفه فيه. املبحث الر  

 املبحث اخلامس: موارده. 
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ًل:ًحتقيقًعنوانًالكتاب.ًاملبحثًاألوًَّ
 ما ذكرته من عنوان هذا الكتاب يدل عليه عدة أدلة: 

يف خطبة كتابه هذا على اسم مؤل فه حيث قال:  - رمحه هللا -ف املؤل    نص   -1
 .(1)(ابمل و اهِّبًالسَّنِّيَّةًيفًش ْرحًاأُلْشُنهِّيَّة :)ومسأ يته

 دار نسخة وهي الت حقيق، يف املعتمدة اخلط  ية النُّسخة غالف على جاء كذا   -2
 .سعود امللك جامعة نسخة يف وأيضاً  املصرية، الكتب

بأة يف كتابه بداية احملتاج -3 ، (2)هكذا نص  على تسميته مؤل  فه البدر ابن قاضي ش ه 
والز ر كليُّ يف العالم، واحل بشيُّ يف جامع الشُّروح واحلواشي، وجاء أيضًا تسميته 

اث  .(3)هبذا االسم يف كتاب خزانة الرتُّ

                                                           

ورد ذلك يف النسخة )أ( و )ب( و )ج(، وكذلك جاء يف هنايتهن : )مت  كتاب املواهب  (1)
ي ة(، وأما نسخة طوكيو )د( فقد سقطت عدة لوحات من بدايتها ولوحة من  ن ه  السنية يف شرح ال ش 

 .آخرها
 الت ايل.سأذكر  نص  عبارته يف املبحث  (2)
(، والعالم للزركلي 2/534انظر: بداية احملتاج يف شرح املنهاج البن قاضي شهبة ) (3)

 (.33/782(، وخزانة الرتاث )1/188(، وجامع الشروح واحلواشي للحبشي )6/58)
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ًلثاين:ًتوثيقًنسبتهًإىلًمؤلفه.ًاملبحثًا
بأة، ويدل على ذلك  مم ا ال شك  فيه أن  هذا الش رح لبدر الد  ين ابن قاضي ش ه 

 عد ة أمور:  
، وأيضًا يف هناية هذه حقيقية املعتمدة يف الت  اخلط    ةسخجاء على غالف النُّ  .1

كاتبه إثبات نسبة هذا الكتاب إىل   -وهي اليت كتبت خبط   املؤل  ف  -النُّسخة 
وأيضًا جاء ذلك  - رمحه هللا - ةبأ ه  ابن قاضي ش  بدر الد  ين حممد اإلمام ومؤل  فه 

 .(1)على غالف نسخة جامعة امللك سعود
بأة ذكره يف كتابه بداية احملتاج حيث  .2 أن  اإلمام بدر الد  ين حممد بن قاضي ش ه 

مسألة، ذكرهتا يف كتايب املواهب الس ني ة يف قال: )وقد زدت  على ذلك أربع عشرة 
ن ه ي ة، وأوضحت فيه املسائل املذكورة يف البيتِي، فلتطلب منها(  . (2)شرح ال ش 

 وأيضاً  واحلواشي، الشُّروح جامع يف واحل بشي العالم، يف الز ر كليُّ  له نسبه هكذا .3
اث خزانة كتاب هكذا ن سب يف  .(3)الرتُّ

                                                           

وأما النُّسخة اإليرانية فجاء على غالفها ذكر )حممد بن عبد الوهاب أسدي( دون أن  (1)
 جامع كتابه أتليف، أو أي لفظ يوحي نسبتها إليه، وقد ذكر عبد هللا احلبشي يف يذكر قبلها لفظ:

ن هي ة شروح من أن  : (1/188) واحلواشي الشروح  ابن الدين بدر لإلمام السنية املواهب كتاب ال ش 
خطًأ،  يـ عأدُّ  السدي الوهاب عبد بن حممد إىل النُّسخ إحدى يف نسبتها أن وبِي   شهبة قاضي
 أسدي الوهاب عبد بن حممد اسم عليها كتب اليت اإليرانية النسخة أن احلبشي كالم ويؤكد
 بينهن . فرق وال املؤلف ونسخة أيضاً جامعة امللك سعود خبط هي اليت املصرية للنسخة موافقة

 وأم ا نسخة طوكيو )د( فقد سقط منها اللوحات الوىل واللوحة الخرية.
(، وانظر هذين البيتِي وتوضيل مسائلهما مع الربع 535، 2/534بداية احملتاج ) (2)

 ( من هذا الكتاب.138 -133عشرة مسألة اليت زادها املؤلف يف )ص 
(، 1/188(، وجامع الشروح واحلواشي للحبشي )6/58انظر: العالم للزركلي ) (3)

 (.33/782وخزانة الرتاث )
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ذأكأرأ من عاصره من الئم ة وتتلمذ عليه أن  له كتااًب يف الفرائض شأرأحأ به كتاب  .4
ن ه ي:   الفرائض لأل ش 

: )ورجع صحبة يف ترمجته إلمساعيل بن إمساعيل املعروف اببن العماد خاويقال الس  
 ،وكتب شرحه الكبري للمنهاج ،والزمه ،امفقطن الش   ،ةبأ ه  بن قاضي ش  االبدر 
 . (1)وقرأمها عليه( ،ة يف الفرائضي  ه  ن  ش  لأل   وشرحه

ن ه ي ة يف الفرائض( بأة: )وشرح ال ش   .(2)وقال الب ص رأوي عند ترمجته للبدر ابن قاضي ش ه 

                                                           

مع ) (1)  (.912رقم  2/291الض وء الال 
 .(44اتريخ البصروي )ص  (2)
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ًاملبحثًالثالث:ًموضوعًالكتاب.ً
ن ه ي ة ، فاحتوى على مسائل الفرائض والوصااي، هو كتاب يشرح فيه منت ال ش 

وبعض ما يتعل ق هبما من ابب الوالء والعويص وغريها، وهو خاصٌّ مبذهب الش افعية 
 فقط، إال أن ه قد ذكر يف بعض أبوابه مذاهب بعض العلماء من هذه الم ة. 
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ًفهًفيه.ًابع:ًمنهجًمؤل ِّاملبحثًالرَّ
ن ه ي أخرب املؤل  ف يف مقد  مة كتابه أب ن ه سيضع شرحًا متوسطًا على كتاب ال ش 

 ، فكان كما قال.وينحطُّ عن اإلطناب اململ   ، ع عن اإلقالل املخل   ـيرتف
وإضافة إىل ما صر ح به ميكن استنباط منهجه ابستعراض ما يف ثنااي الكتاب من 

 المور اليت سار عليها، من ذلك: 
ة ي  هٍّ ن  ش  ال  منت هي يف الصل أي أن ه أبقى على البواب والفصول والفروع كما  -1

إال يف ابب الوالء، وابب احلمل، فقد خالف فيها ترتيب أكثر نسخ منت دون تغيري من 
تيب. ي ة فقد م ابب احلمل على الوالء وإن كان قد وافق بعض النُّسخ يف هذا الرت  ن ه   ال ش 

ن ه ي ة منت نسخ يف اختالف مؤث  ر من يقع ما يبِي    أن ه -2  .غالباً  ال ش 
أن ه عادًة ما يعر  ف كل  ابب، ويبِي   ما أشكل من الكلمات، وبعض  -3

 مصطلحات الكلمات الغريبة.
 ة واإلمجاع والقياس.ن  بذكر الدلة من الكتاب والسُّ  عتىنأن ه ي -4
 .اهد فقطالش   قتصر من الدلة على حمل   أنه ي -5
مع تبيِي  ،ا من كتب احلديثالحاديث اليت يذكرها إىل مظاهن    أنه يعزو غالباً  -6

 سناد ذلك يف الغالب إىل أهل احلديث.إب ،ة أو ضعفدرجته من صح  
يف شرحه طريقة املزج بِي كالمه وكالم املاتن مع الفصل بينهما  يت بع غالباً أنه  -7

 قبل كالمه، وقد ال يفصل بينهما اندراً  (أيــ)وب ،يه  ن  ش  قبل كالم ال   (قالــ)يف الغالب ب
ذلك ه يف ح بصر   ،آخر ه اختذ منهجاً فإن   ،ة يف ابب الوالءإال ما وقع يف املسائل احلسابي  

عة على ثبوت الوالء، ة متفر   ف هنا مسائل حسابي  بقوله: )قد ذكر املصن   املوضع 
 .(1)ف وغريه بدائرة صغرية(م املصن   بِي كال ل  فص  ا أأ وإمن   ،وسنوردها من غري فصل بقال

 .ذلك إىل حتتاج اليت املسائل بتصوير يقوم أن ه -8
ويذكر غالبًا الوجه يف املذهب، والصل،  ،اجل يف املذهب القول الر  ِي   بيأن ه  -9

 واملشهور منها.

                                                           

 (.674انظر: )ص  (1)
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وأم ا ، زف أو ما فيه إمجال أو جتوُّ وهم اخلطأ من كالم املصن   يضاح ما ي  أن ه يقوم إب -10
 ما يراه واضحاً من كالم املصن  ف فيكتفي بذكره فقط.

أن ه ينب  ه على الخطاء اليت وقع فيها املصن  ف ويقوم بتصويبها، وقد ينب  ه أحياانً  -11
 .على بعض الخطاء اليت تقع من غري املصن  ف

كالم   املقصود منها، سواء كان ذلك من له يتبِي   العبارات اليت مل نب  ه علىه يأن   -12
 .(1)املصن  ف أو من غريه

 يراه ما إليه يضيف بل فقط، الكتاب يف ورد ما بشرح يكتفي عادة ال أن ه -13
 :احلصر ال الت مثيل سبيل على فمنها مناسباً،

 وضرب الرحام، ذوي توريث يف القرابة أهل وطريقة الت نزيل أهل طريقة أضاف أن ه
 وأضاف الرت كات، قسمة يف الن  سبة طريقة وأضاف املفقود، ابب وأضاف أمثلة، هلما

 .امللق بات ابب يف أخرى ملق بات
على إطالق لفظ اإلمام على إمام احلرمِي  -كعادة علماء الش افعية   - ه جرىأن   -14

، وكذلك بعض ولفظ القاضي على القاضي احلسِي املروزي ،ويينعبد امللك اجل  
عليها يف مقد  مة كتابه بداية احملتاج، كإطالق  املصطلحات يف أعالم الش افعية اليت نص  

 .(2)لفظ )شيخنا( على ويل   الد  ين العراقي، ولفظ )الش يخِي( على الر اف ع ي   والن ووي
أن ه ال يتطر ق إىل مذاهب الئم ة الثالثة عادًة، إال يف املسائل اليت اشتهر فيها  -15

 اخلالف.

                                                           

ن ه ي مقصود يف وكذلك ،(722)ص  الت قومي يف فائدة يف فعل كما  (1)  ليس: )بقوله ال ش 
 (.884)ص  يف( املالعنة اببن

 (.1/94بداية احملتاج )انظر:  (2)
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  املبحثًاخلامس:ًموارده.
على مصادر كثرية يف شرحه هلذا املختصر، فتارة  -رمحه هللا  -الش ارح اعتمد 

يذكر اسم الكتاب الذي نـأقألأ منه ذلكم الن ص، واترة يكتفي بذكر اسم اإلمام فقط دون 
ذكر الكتاب، وقد تتب عت أمساء الكتب اليت ورد ذكرها يف هذا الكتاب مم ا نص  عليها 

 اهلجائي:الش ارح وهي حبسب ترتيبها 
 .ياو  هأ الربعِي لعبد القادر الرُّ  .1
 .افعيللش   المُّ  .2
 االنتصار البن أيب عأص ر ون. .3
 اإلجياز البن الل ب ان. .4
 إيضاح املشكل يف أحكام اخلنثى املشكل لإلسنأوي. .5
 البسيط للغزايل. .6
 الت تم ة للم تويل. .7
 .افعيذنيب للر  الت   .8
 .احركأ نبيه لربهان الدين ابن الف  عليقة على الت  الت   .9
 .رطيبتفسري الق   .10
 قريب.الت   .11
 .راقةلقِي البن س  الت   .12
ريازي. نبيهالت   .13  للش  
 احلاوي الكبري للماوردي. .14
 حقائق احلقائق. .15
  للنووي. البِيروضة الط   .16
مذي سنن .17  .الرت  
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ً
ًالفصلًاخلامس:ًدراسةًالنسخًاخلطية

ً
 : وفيهًثالثةًمباحث

 املبحث الول: أماكن وجودها، ووصفها.
 املبحث الثاين: تراجم نساخها. 

 املبحث الثالث: مناذج منها.
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ًاملبحثًاألول:ًأماكنًوجودها،ًووصفها.
 سوف أعتمد يف حتقيق الكتاب على أربع نسخ وهي: 

: وهي خمطوطة دار الكتب املصرية يف القاهرة ، وأرمز هلا ابلرمز سخةًاألوىلالنُّ
 )أ(. 

 .1/563 )137(مكان حفظها: دار الكتب املصرية يف القاهرة ، برقم 
 لوحة.  144عدد لوحاهتا: 

 سطراً.  17  متوسط عدد السطر يف كل لوحة:
( كلمة تقريبًا ، 11 – 10سط عدد الكلمات يف كل سطر: يرتواح ما بِي )متو 

 إضافة إىل حواشي على جوانب الصفحات هي من صلب الكتاب. 
 نوع اخلط: خط نسخ حسن.

 جودة املخطوط: نسخة جيدة. 
اسم الناسخ: هو نفسه املؤلف أبو الفضل بدر الدين حممد بن أيب بكر السدي 

 بة. املعروف اببن قاضي شه
 هـ. 832أتريخ الفراغ من النسخ: احلادي والعشرين من شهر هللا احملر م عام 

ًالثانية : وهي خمطوطة كتاخبانة ْملس شورى إيراين، وأرمز هلا بـالرمز النسخة
 )ب(.

  (.28749-10مكان حفظها: املكتبة الربملانية يف إيران برقم )
 ( لوحة. 154عدد لوحاهتا: )

( 18( إىل لوحة رقم )1متوسط عدد السطر يف كل لوحة: من لوحة رقم )
( إىل لوحة رقم 19( سطرًا ، ومن لوحة رقم )20متوسط عدد السطر فيها تقريبًا )

 ( سطراً.  17( متوسط عدد السطر فيها تقريباً )154)
 ( كلمات. 10 – 9متوسط عدد الكلمات يف كل سطر: يرتواح ما بِي )

 خط نسخ حسن. نوع اخلط:
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اً.   جودة املخطوط: نسخة جي  دة جد 
 اسم الناسخ: ال يوجد. 

أتريخ الفراغ من النسخ: ال يوجد يف النسخة ما يدل على أتريخ النسخ لكن ذ كر 
 (. 11 – 10يف موقع املكتبة الربملانية اإليرانية أنه يف القرن )

 وأرمز هلا ابلرمز )ج(.  : وهي خمطوطة جامعة امللك سعود ابلرايضالنسخةًالثالثة
( 7مبقارنة هذه النسخة مع نسخة الصل يتبِي أن فيها نقصًا يف أثنائها مبقدار )

 لوحات.
 موقع النقص: 

ثالث لوحات يف ابب الفروض، عند اللوحة العاشرة، من قوله: )الضرب  -1
 ون مث  (.  يكون يف أعال العنق يف املفصل( إىل قوله: )قال: وأأأقـ رأب  العأصأبأات  البـأن  

أربع لوحات يف ابب احلساب، عند اللوحة الثانية عشر، من قوله:  -2
)املراتب أربعة: أحدها: اآلحاد، وهي من واحد إىل تسعة( إىل قوله: )قيل: إن ه ال حيتاج 

 إىل ضربه، فاعترب ما ارتفع لك(.
 /م.ق. 216.4مكان حفظها: جامعة امللك سعود يف الرايض، رقم الصنف: 

 ( لوحة. 69حاهتا: )عدد لو 
 ( سطراً. 25متوسط عدد السطر يف كل لوحة: )

 ( كلمة. 16متوسط عدد الكلمات يف كل سطر: )
 نوع اخلط: خط نسخ حسن.

 جودة املخطوط: نسخة جي  دة. 
 اسم الناسخ: عمر بن شعبان الشافعي.

أتريخ الفراغ من النسخ: ال يوجد يف املخطوط ما يدل على أتريخ النسخ، لكن 
جاء يف غالف النسخة أتريخ متليك من القرن احلادي عشر ما نصه: )متلك هذا 
الكتاب احلاج نوح العقاد بن احلاج مصطفى املعماري، هنار السبت أواخر حمر م من 
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هـ( اهـ ، وورد يف موقع خمطوطات جامعة امللك سعود ما نصه: )لعله 1093شهور سنة 
ًمن القرن العاشر(. 

 وهي خمطوطة طوكيو ، وأرمز هلا ابلرمز )د(. :النسخةًالرَّابعة
  9مبقارنة هذه النسخة مع نسخة الصل يتبِي أن فيها نقصاً يف مقدمتها مبقدار )

 ( لوحات تقريباً.10أو 
 ويف مؤخرهتا: نقص ثالثة أسطر فقط.

 موقع النقص: 
أو عشر لوحات من بداية املخطوط، أي من اللوحة الوىل، من  ثسع -1

ا هو  قوله: )بسم هللا الر محن الر حيم رب   يس  ر وأمتم بفضلك( إىل قوله: )وهذا الرتتيب إمن 
 يف الص رف نعم(.  

ثالثة أسطر تقريبًا من هناية املخطوط، أي من آخر لوحة، من قوله: )لنه  -2
حينئذ يعصب أخواته ويقسم املال بينهم( إىل قوله: )وأيخذ ابن االبن ابقي املال 
ابلتعصيب واحلمد هلل وحده وصلى هللا على سيدان حممد خامت النبيِي وعلى آله وصحبه 

 وسلم(.
املقدمة أو يف املؤخرة موجود كله يف النسخ  ومجيع هذا النقص سواء الذي يف

 الخرى. 
 (. 1711مكان حفظها: طوكيو، الياابن برقم )

 لوحة.  172عدد لوحاهتا: 
 ( سطراً. 15متوسط عدد السطر يف كل لوحة: )

 ( كلمات.10متوسط عدد الكلمات يف كل سطر: )
 نوع اخلط: خط نسخ حسن. 

 جودة املخطوط: نسخة جيدة. 
 سخ: ال يوجد. اسم النا
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 أتريخ الفراغ من النسخ: ال يوجد. 
وسبب تفاوت عدد اللوحات يف كل   خمطوطة يرجع إىل اختالف خطها؛ بكثرة 

 أو قلة عدد السطر والكلمات يف كل   لوحة.   
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ًاخها.ًاملبحثًالثاين:ًتراجمًنسًَّ
 أواًل: انسخ املخطوطة )أ(:

ةبأ ه  فها بدر الدين ابن قاضي ش  وهو مؤل   
 ويدل على ذلك أمور:  ،(1)

ونصه: )مت  كتاب املواهب  ،صريل بذلكه جاء يف هناية املخطوطة الت  أن   .1
ن ه ي ة على يد  ًومؤل ِّفهالس ن ي ة يف شرح ال ش  ، الفقري، املعرتف ابلت قصري، الر اجي كاتبه،

عفو ربه، حمم د بن أيب بكر بن أمحد بن حمم د بن عمر بن حمم د بن عبد الوهاب بن 
، الش اف ع ي    بأة، السدي   لطف هللا  -حمم د بن ذؤيب بن مشرف، الش هري اببن قاضي ش ه 

ادي والعشرين من شهر هللا احملر م، يف ليلة الحد، احل -تعاىل به، ووف قه لفعل اخلريات 
سنة اثنِي وثالثِي ومثان  مئة، وهو يرجو مم ن نظر فيه إن رأى خلاًل أصلحه بقلمه، أو 

 زلالً سرته بذيل كرمه(. 
 ة أمور: ص عد  ويف هذا الن  

 .ح فيها بقوله: )كاتبه ومؤلفه(ه صر  أن   . أ
  ،ف يف ترمجته لوالدهاملؤل   ه ذكر نسبه ابلكامل على الوجه الذي ذكره أن   . ب

 .ةبأ ه  مة اتريخ ابن قاضي ش  كما يف مقد  
ع فيه وهو يف زمن يتوق   ةه ذكر الوقت الذي متت فيه كتابة املخطوطأن   . ت

ه وهو الشهر، يكون 798املؤلف ولد سنة  ا، فعلى اعتبار أن  نضوج املؤلف علمي  
 سنة. 34 ةعمره عند انتهائه من كتابة املخطوط

وكالمها وقت مناسب  ،سنة 26ه يكون عمره 806وعلى القول أبنه ولد سنة 
 ف فيه علمياً.لنضوج املؤل   

نسب إىل خلطوط أخرى ت   ةاملخطوط هبه هذ تتبموافقة اخلط الذي ك   .2
 املؤلف، منها: 

                                                           

 وقد سبقت ترمجته يف الفصل الث الث من قسم الد  راسة.  (1)
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كتاب بداية احملتاج يف شرح   ةالبالغ الذي كتب على حاشية خمطوط . أ
غفر هللا ملؤلفه  ،ابلة على خط مؤلفه من أوله إىل آخرهالبالغ: )بلغ مق ونصُّ  ،املنهاج

 .(1)وكتبه مؤلفه حممد ابن قاضي شهبة الشافعي( ،وكاتبه والناظر فيه
ما أورده الزركلي يف العالم حيث قال: )وشرحان على املنهاج يف الفقه  . ب

آخره إجازة اه "إرشاد احملتاج إىل توجيه املنهاج" اجلزء الول منه، ويف أحدمها كبري مس  
 أورد صورة منها. ه( مث  خبط   

هذه اإلجازة: )حممد اهلادي لذلك عرض علي  مواضع من الكتاب املذكور  ونصُّ 
 ،ويرقيه إىل درجات للسيادة ،فاهلل تعاىل ييسر له أسباب السعادة ،على الوجه املشكور

  .(2)افعي عفا هللا عنه(ة الش  بأ ه  مبنه وكرمه، حممد بن قاضي ش  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

املؤلف  من خط    اتنمع صور  تليهاصورة منها ومن اإلجازة اليت يف هذه الصفحة وسأورد  (1)
 . ن  حىت ي رى وجه الت شابه بينه ة؛املخطوط هيف هذ

 (.6/58انظر: العالم للزركلي ) (2)
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الذي كتبت به هذه املخطوطة وكذلك اخلطوط اليت ذكرت يف  اخلط   أن   .3
كاتبها كان ذا سعة يف   ا يدل على أن  مم   ،ابقة كلها كتبت خبط أسود عريضالنقطة الس  

حيث قال يف كتابه  - رمحهما هللا -صروي من حال شيخه وهو ما ذكره الب   ،املال
سن إليهم، وقل  أن ميضي اتريخ البصروي: )وله مكارم  أخالق، يتفض ل على الط لبة وحي 

 . (1)فس، يكتب على الفتاوى الكتابة احلسنة(أسبوع حىت جيمعهم ويضي فهم، فقيه الن  
صروي عن البدر بقوله: أن  خط كاتب املخطوطة يوافق ما أخرب به الب   .4

فهذه  (3)كثرية خبطه  ، وقد كتب البدر كتباً (2))يكتب على الفتاوى الكتابة احلسنة(
 املخطوطة واحدة منها، وهللا أعلم.

 منها:  ،تدل على ذلكاليت فيها بعض العالمات  أن   .5
بل فيها بعض  ،سخ الخرىه ال يوجد فيها أي نقص خبالف النُّ أن   . أ

  .سخ الخرىالزايدات اليت ال توجد يف النُّ 
  فيها. -اليت هي من صلب الكتاب  -كثرة احلواشي  . ب
يكتب عبارة أخرى  مث   ،تبها اترة يكتب فيها عبارة فيضرب عليهاكا  أن   . ت
والبعض تبعت  ،تبعت العبارة املضروبةقد سخ بعض النُّ  أن   جدملا سبق، فن تصحيحاً 

  .حةالعبارة املصح  
يف بعض الحيان قد يضرب فيها على كالم طويل يصل إىل قرابة  هأن   . ث

  .سخ الخرىصفحة كاملة، وال تثبها النُّ 
ما كتبه يف  وأن   ،سخعادة ما جتتمع عليه النُّ  ص فحةيف وسط ال هما كتب أن   . ج

وبعضهم  ،فبعضهم يثبتها ،سخ الخرىالنُّ  ه بِياحلاشية عادة ما حيصل اخلالف في
  .يرتكها

، أو  . ح أن ه يف بعض الحيان يكتب بعض الكلمات يف اجلملة برتتيب معِي 
بعض الكلمات، أو  يف ترتيب يبدو له أن يغري    مث  ، يسرد بعض الن  قاط برتتيب معِي  
                                                           

 (.45اتريخ البصروي )ص  (1)
 .املصدر نفسه (2)
  خبطه(.)وكتب الكثري :(44)ص  هاتريقال الب صرأوي يف  (3)
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قطة النُّ  الكلمة أو وفوق ،ابقة )م(قطة الس  النُّ  الكلمة أو فيضع فوق ،قاطالن   بعض 
ابقي  تيب، فنجد أن  م يف الرت  قد  اين م  الث   وأن   ،رل مؤخ  الو   إىل أن   مشرياً  ؛الالحقة )م(

ومنهم  ،اهر أمامهبها مبا هو الظ  فمنهم من يرت    ،الرتتيب سخ يقع فيها االختالف يفالنُّ 
 تبعاً عند نسخه للمخطوطة، ر يف الرتتيب م ويؤخ   بع ما رمز له الكاتب بــ)م( فيقد   من يت  

  )أي نسخة املؤلف(. سخةهلذه النُّ 
إىل العلى من السفل  - إذا كانت طويلة -ما يكتب احلاشية  ه عادةً أن   . خ

حىت إذا  ؛أليفن عند الت  و مة املتقد   فحة، وهذا ما جرى عليه الئم  ه الص  بعكس اجتاأي 
فإن ه إبمكاهنم ذلك؛ لوجود فراغ يف حواشي أسفل  ،وأرادوا أن يضيفوه ،ى هلم شيءتبد  

 اسخ لكتاب آخر فال حيتاج لذلك.ا الن  ، وأم  ةإلضافل الصفحة
ًتنبيه:

يف خاطري يف أثناء كتابة هذه  قد يرد على هذا المر إشكال جال كثرياً 
حوية فيها، فكيف إلمام  سخ الخرى، وهو بعض الخطاء الن  ومقارنتها ابلنُّ  ،املخطوطة

 ؟كبري أن يقع منه هذا المر
حو صروي يف اتريه جوااًب هلذا اإلشكال حيث قال: )وقرأ يف الن  فكان كالم الب  

ه قد تقع حو ابلقراءة اليسرية يوحي لنا أن  الن  ه بتخصيصه لذكر وكأن   ،(1)وغريه شيًئا يسرياً(
حوية، وإن كانت اندرة، فقد كان اهتمامه ابلفقه أكثر حىت صار منه بعض الخطاء الن  

من  أبخرة فقيهأ الشام بال مدافع، فالكمال هلل، وال يلو عمل بن آدم من نقص، وجل  
 ورحم هللا القائل:  ئ،ال يط

 ومن له احلسىن فقط               من ذا الذي ما ساء قط   
مع النُّ أن   هذاي ويقو    اخلطأ وقع من  ا يوحي أن  مم   ،على خطأ معِي   سخ اترةً ه قد جت 

 عنه ذلك، وهللا أعلم. النُّس اخ فنقل كاتب،ال

                                                           

 (.44اتريخ البصروي )ص  (1)



ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً77 
 

 : انسخ املخطوطة )ب(:اثنياً 
 مل يذكر يف هناية املخطوطة اسم كاتبها. 

ً

 (:ج: انسخ املخطوطة )اثلثاً 
 هو عمر بن شعبان الش افعي: مل أقف له على ترمجة. 

ً

 (:د: انسخ املخطوطة )رابعاً 
 مل أعرف انسخ هذه املخطوطة؛ لن  اللوحة الخرية منها ساقطة. 

ً
ًاملبحثًالثالث:ًمناذجًمنها.

انظر الصفحات التالية:



ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً78 
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القسمَالثاين:َالن صَاحملق ق
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َحيممحنَالرَ بسمَهللاَالرَ 
ِّ:(1)رِّوأمتمِّبفضلكيس  ِِّّرب  ِّ

ِّ(2)،ِّلهشيء ِِّّكل  ِِِّّّبيدهِّملكوت ِِّّالذيِّ،حي  ِِّّكل  ِِِّّّ،ِّومميت ِّي  ِّطِّاحلمدِّهللِّانشرِّكل  ِّ
مواتِّسبحانهِّوالِّيفِّالس ِِّّيفِّاألرضِّة ِّذر ِِّّبِّعنهِّمثقال ِّليهِّترجعون،ِّالذيِّالِّيعز ِّامللكِّوإ

اِّيقولِّلهِّك ِّفيكون،ِّأدمدهِّودمدهِّم ِّالفراض،،ِّوأشكرهِّعلىِّتراف ِّفإّن ِِّّإذاِّقضىِّأمرا ِّ
فضلهِّالفاض،،ِّوأشهدِّأنِّالِّإلهِّإالِّهللاِّوحدهِّالِّشريكِّله،ِّشهافةِّتكونِّلناِّم ِّعذابهِّ

،ِّاللةتهِّم ِّاجلهالة،ِّودماهمِّم ِّالض ِّه،ِّالذيِّأنقذِّأم ِّهِّورسول ِّعبد ِِّّدا ِّحمم ِِّّوأشهدِّأن ِِّّ،أماان ِّ
ىِّهللاِّعليهِّوعلىِّآلهِّصالةِّالِّ،ِّصل ِّالعداوةِّإخواان ِِّّوأصبحواِّبعدِّ،باي توافقواِّبعدِّالت ِِّّحىت

ِّ:ِّ،ِّوبعدكثريا ِِِّّّمِّتسليما ِّوسل ِِّّ،هاف ِّد ِّهاِّوم ِّف ِّد ِّم ِّوالِّانقضاءِّل ِِّّ(3)انتهاءِّلعدفهاِّوأمدها
ِّالفاضلِّالز ِّللش ِّالفراض،ِِّّيفِّ(ةايَمفَمكَ ال)كتابِِِّّّإن ِّف اهدِّأيبِّالفضلِّعبدِّيخِّاإلمام

ِّالش ِِّّي  ِّه ِّن ِّش ِّأل ِّاِّزيزالع ِّالش  ِّتلميذ ِّإسحاق ِّأيب ريازي  ِّيخ
ِّاملؤل ِِّّ(4) ِّأنفع وأمتعِِّّ،فاتم 

                                                           

ِّزايفةِّ)أع (.بفضلك،ِّوأع (ِّب(ِّ)ج)يفِِِّّّ(1)
 (.وامللكِّاحلمدلهِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(2)
 الِّتوجدِّيفِّ)ج(.)وأمدها(ِِّّ(3)
رماز يَ ِّ(4) ي   بِّامللق ِِّّي ِّذ ِّب ِّاز ِّو ِّر ِّي  ِّالف ِِّّي ِّاز ِّري ِّهوِّإبراهيمِّب ِّعليِّب ِّيوسفِّالش  ِّ:ِّأبوَإسحاقَالش  

معِّبِّيفِّالفقه،ِّوالل ِّواملهذ ِِّّ،نبيهصاحبِّالت ِِّّذ،اب ِّز ِّو ِّر ِّي  ِّه ِّبف 393ِّولدِّسنةِِّّ،نزيلِّبغدافِّ(ي مجالِّالد  ِّ)
ِّتفق ِّ ِّالفقه، ِّأصول ِّيف ِّالوه ِّوشرحه، ِّوعبد ِّالبيضاوي، ِّهللا ِّعبد ِّأيب ِّعلى ِّر ِّه ِّاب  ِّبشريازِّام ِّاب ني

ِّر ِّوغريمها،ِّومسعِّم ِّأيبِّعليِّب ِّشاذان،ِّوأيبِّبكرِّالب  ِّ ثِّوغريهم،ِّوحد ِِّّربي  ِّبِّالَّ ِّي  ِّ،ِّوأيبِّالَّ ِّقان 
ِّاخلَّيب ِّالباجي ِِّّعنه ِّالوليد ِّسنةِِّّوأبو ِّاآلخرة ِّمجافى ِّم  ِّوالعشري  ِّاحلافي ِّليلة ِّتويف وغريمها،

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه ِّببغداف.476ِّ

ِّوف  ِّ ِّ)ي ِّانظر: ِّاألعيان 1/29ِِّّات ِّ(5رقم ِّالن ِّوِّ، ِّأعالم ِّ)سري 18/452ِِّّبالء ،ِّ(237رقم
 .ِّ(357رقم4/215ِِّّبكيِّ)افعيةِّالكربىِّللس ِّطبقاتِّالش ِّوِّ
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ِّالف   ِّاملصن ِّ ِّهذا ِّمذهبِّح ِِّّفاتِّيف ِّاألضم ِِّّ،ةِّاألم ِّرب ِّعلى ِّإفريسِّحمم ِِّّ(1)ةوملك ِّب  د
افعي  ِّالش ِّ

ا ِّطالبيهِّ وإنصِّ،يفِّإحتا ِّخاطبيهِّتعاىلِّفاستخرتِّهللاِّ،رضيِّهللاِّعنهِّ(2)
ِّش ِّ بوضع ِّيرتفرح ِّاملخل  ِّ عليه ِّاإلقالل ِّع  ِّاململ  ِِّّوينحط ِّ/ِّ،ع ِّاإلطناب يتهِّومس  ِِّّ،ع 

َيفَشَمي َنَ بَالسَ اهَ وَمابلَم" ِّيعتمدِّوهللا ِِّّ،"ةيَ هَ نَأشَ حَالَأرَ ة ِّما ِّإىلِّأفضل ِّيرشدان ِّأن ِّ،أسأل
ِّيعتقدويسد  ِّ ِّما ِّإىلِّأعدل ِّخالصا ِِّّ،فان ِّالكرميِّوأنِّجيعله ِّمؤل  ِِّّ،لوجهه ِّبه ِّينفع ِّ،فهوأن
ِّ.العليمِّ(3)ميعالس ِّ/ِّهِّهوإن ِِّّ،اظرِّفيهوالنِّ،وقارضه

َ

                                                           

 هذهِّمبالغةِّم ِّالش ارحِّردمهِّهللا.ِّ(1)
ِّالش اف ع يَ ِّ(2) ِّأبوِّعبدِّهللاِّحمم ِّ: ِّي ِّش ِّر ِّعِّالق ِّاف ِّاسِّب ِّعثمانِّب ِّش ِّدِّب ِّإفريسِّب ِّالعب ِّهو

سالةِّيفِّاألصول،ِّولدِّسنةِّوالر  ِِّّ،يفِّالفقهِّوصاحبِّكتابِّاألم  ِِّّ،ةِّاملذاهبِّاألربعةأحدِّأضم ِِّّ،لب ِّاملَّ ِّ
وم ِِّّ،ملةر ِّوروىِّعنهِّأدمدِّب ِّحنبلِّوح ِِّّ،ي  ِّف ِّر ِّاو ِّر ِّسِّواب ِّعيينةِّوالد ِّه ،ِّمسعِّم ِّمالكِّب ِّأن150

ِّه .204ِّتويفِّمبصرِّيفِّآخرِّيومِّم ِّرجبِّسنةِِّّ،ي َِّّ ِّوي ِّوالب ِِّّن ِّز ِّم ِّأشهرِّتالميذهِّيفِّاملذهبِّال ِّ

ِّللش  ِّ ِّطبقاتِّالفقهاء ِّمنازلِّاألضم ِّوِِّّ،(71)صِّريازيِّانظر: ِّاألربعة ِّوتذكرةِّ(196صِّ)ة ،
ِّالن بالءِّ)354مِّرق1/265ِّاحلف اظِّ) 9/25ِّ(،ِّوهتذيبِّالت هذيبِّ)1رقم10/5ِِّّ(،ِّوسريِّأعالم

 .ِّ(39رقمِّ
 ب(.1)الس ميعِّالعليم(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(3)

 [ب1/]أ
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نَارَمَ تَمخَ هللاَالَأَدَ بَ دَبنَعَممَ هللاَمأَمَولَ سَأرَمعلىََالةَأوالصَ َ،هللاَدَ محمَ َدَمعَ اَب َمأمَ )َ:قال
ِّ.((1)هقَ لَ خَمَي َ خَم

ِّىِّهللاولقولهِّصل ِِّّ،فِّكتابهِّبحلمدِّبعدِّالبسملةِّاقتداءِّبلكتابِّالعزيزافتتحِّاملصن  ِّ
ِّيفِّ(2)انب ِّرواهِّاب ِّح ِِّّ(ذمج ِّأِّفيهِّحبمدِّهللاِّفهوِّأ ِّد ِّب ِّالِّي  ِِّّذيِّبل ِِّّأمر ِِّّكل ِّ)ِّ:معليهِّوسل ِّ

ِِّّ.(4)رضيِّهللاِّعنهِّ(3)صحيحهِّم ِّروايةِّأيبِّهريرة

                                                           

ِّ)املختارِّم ِّخلقه(.ِّ(ج)يفِِّّ(1)
ب انِّ(2) ولدِّسنةِِّّ،ت  ِّس ِّالب ِِّّي ِّم ِّي ِّم ِّانِّالت ِّب ِّانِّب ِّأدمدِّب ِّح ِّب ِّدِّب ِّح ِّهوِّأبوِّحامتِّحمم ِّ:ِّابنَح 

مسعِّم ِّأكثرِِّّ،عفاءواجملروحنيِّوالض ِِّّ،قاتوالث  ِِّّ،قاسيمصاحبِّاألنواعِّوالت ِِّّ،ماضتنيبضعِّوسبعنيِّوِّ
ِّاحلس ِّألفيِّشيخِّمنهم ِّوغريهمِّي ِّساض ِّوالن ِِّّي ِّو ِّر ِِّّب ِّإفريسِّاه ِّنيم  ِّاحلاكمِِّّ،واب ِّخزمية روىِّعنه

ِِِّّّ.ه354تِّيفِّشوالِّسنةِّانِّمبدينةِّب س ِّت ِّس ِّج ِّتويفِّبس ِِّّا،ومنصورِّب ِّعبدِّهللاِّاخلالديِّوغريمه

ِّ)ِّانظر: ِّاحلف اظ 3/89ِِّّتذكرة ِّو879ِّرقم ِّالن ِّ(، ِّأعالم ِّ)سري 16/92ِِّّبالء ِّ،(70رقم
ِّالكربىِّللس ِّطبقاتِّالش ِّوِّ هبةِّافعيةِّالب ِّقاضيِّش ِّطبقاتِّالش ِّوِِّّ،(125رقم3/131ِِّّبكيِّ)افعية
ِّ(.85رقم1/105ِِّّ)

واسمِّأبيهِِّّمشهورِّبكنيته،ِّاختلفِّيفِّامسهِّي ِّس ِّو ِّدم ِّب ِّصخرِّالد ِّعبدِّالر ِِّّ:ِّهوأبوَهريرةِّ(3)
ِّب  ِّ،ِّوماِّذكرانهِّهوِّأشهرِّماِّقيلِّيفِّامسهِّواسمِّأبيه،ِّأسلمِّعامِّخيربِّوشهدهاِّمعِّالن ِّكثريا ِِِّّّاختالفا ِّ

مِّوأحفظهمِّله،ِّروىِّىِّهللاِّعليهِّوسل ِّصل ِِّّب  ِّع ِّالن ِِّّمِّوهوِّأكثرِّالصحابةِّحديثا ِّىِّهللاِّعليهِّوسل ِّصل ِّ
عاضشةِّواب ِّعمرِّوجابرِّب ِّعبدِّهللاِّواب ِّضةِّرجلِّم ِّبنيِّصاحبِّواتبعِّمنهمِِّّماعنهِّأكثرِّم ِّمثان

ِّه .57ِِّّاسِّرضيِّهللاِّعنهمِّأمجعني،ِّتويفِّبملدينةِّسنةِّعب ِّ

(ِّ ِّاالستيعاب 4/1768ِِّّانظر: 3208ِّرقم ِّ)وِّ(، ِّالغابة 3/457ِِّّأسد (،3334ِّرقم
(6/313ِِّّ 6326ِّرقم ِّوالل غات(، ِّاألمساء 2/270ِِّّ)ِّوهتذيب 436ِّرقم ِّمتييزِّوِّ( ِّيف اإلصابة

 .(10680رقم7/348ِِّّ(،ِّ)5156رقم4/267ِِّّحابةِّ)الص ِّ
ب انِّيفِّصحيحهِّيفِّاملقد  مةِّبب:ِّماِّجاءِّيفِّاالبتداءِّحبمدِّهللاِّتعاىلِّاحلديثِّرواهِِّّ(4) اب ِّح 

ِّالِّي بدأِّفيهِّحبمدِّهللاِّفهوِّأ ق َّ ع(.1ِّرقم1/173ِِّّ) ِّ(ِّبلفظِّ)كل ِّأمر ِّذيِّبل 
= 
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بهِّم ِّت ِّه ِّي  ِِّّأيِّحال ِِّّ(ليِّب ِّذ ِّ)ومعىنِّ
(1).ِِّّ

ِّ.(2)هِّمقَّوعِّالربكةومعناهِّهناِّأن ِِّّ،عَّ ِّق ِّالِّاملعجمةِّهوِّاأل ِّالذ ِّبجليمِّوِِّّ(مذ ِّج ِّواأل ِّ)
خصِّإذاِّكانِّيفِّأييتِّهباِّالش ِِّّ،ةِّالعربن ِّس ِّل ِّلفظةِّمستعملةِّيفِّأ ِّ:ِّ(دعَ اَب َمأمَ )َ:هوقول

ِّاالنتقالِّإىلِّغريه ِّيفِّأو ِِّّ،حديثِّوأراف ِّاإلتيانِّهبا ىِّهللاِّوكانِّصل ِِّّ،لِّالكالموالِّجيوز
حىتِِّّ(3)كماِّثبتِّذلكِّيفِّاألحافيثِّالصحيحةِِّّ،هب ِّت ِّوك ِِّّ،هب َِّّ ِّيفِّخ ِِّّأييتِّهباِّمعليهِّوسل ِّ

                                                           

= 

ِّيفِّالس ن ِّالكربى،ِّكتاِّ-بلل فظِّنفسهِِّّ-ورواهِّأيضا ِّ بِّعملِّاليومِّوالل يلة،ِّبب:ِّالن ساضي 
ماِّيستحبِّم ِّالكالمِّعندِّاحلاجةِّوذكرِّاالختال ِّعلىِّأيبِّإسحاقِّيفِّخربِّعبدِّهللاِّب ِّمسعوفِّ

(ِّ 9/184ِِّّفيه ِّالن  كاحِّ)ص10255ِّرقم ِّخَّبة ِّبب: ِّالن  كاح، ِّكتاب: ِّيفِّسننه ِّماجه ِّواب  ،)
ِّ(.1894ِِِِِّّّّّرقم330ِِّّ

رقم877ِِّّيفِّاهديِّيفِّالكالم،ِّ)ِّصِِّّورواهِّأبوِّفاوفِّيفِّسننه،ِّأو لِّكتابِّاألفب،ِّبب:
ذ م(،ِّكل همِّم ِّحديثِّأيبِّهريرةِّرضيِّهللا4840ِّ (ِّبلفظِّ)كل ِّكالمِّالِّي بدأِّفيهِّحبمدِّهللاِّفهوِّأ ج 
ِّعنه.ِّ

ِّيفِّطبقاتِّالشافعيةِّالكربىِّ) (،1/9ِّواحلديثِّحس نهِّاب ِّالص الحِّكماِّنقلهِّعنهِّالس ب كي 
(ِّ ِّاجملموع ِّيف ِّامل1/117والن ووي  ِّواب  ،)(ِّ ِّاملنري ِّالبدر ِّيف ِّيف7/528ِّلق    ِّالس ب كي  ِّوصح حه ،)

 (.2رقم1/30ِِّّاملوضعِّالسابقِّم ِّطبقاته،ِّوضع فهِّاأللبان ِّيفِّاإلرواءِّ)
(1)ِّ(ِّ  (.1/164ِّانظر:ِّالن  هايةِّيفِّغريبِّاحلديثِّواألثرِّالب ِّاأل ث ري 
(2)ِّ(ِّ  (.1/251انظر:ِّالن  هايةِّيفِّغريبِّاحلديثِّواألثرِّالب ِّاأل ث ري 
كماِّيفِّحديثِّجابرِّب ِّعبدِّهللاِّرضيِّهللاِّعنهماِّقال:ِّكانِّرسولِّهللاِّصل ىِّهللاِّعليهِِِّّّ(3)

ِّيقول:ِّصب ح كمِّ ِّجيش  ِّكأن هِّمنذر  ِّغضب ه ،ِّحىت  ِّادمر تِّعيناه،ِّوعالِّصوت ه ،ِّواشتد  وسل مِّإذاِّخ َّ ب 
ِّبنيِّإصب عي هِّ ِّأانِّوالس اعة ِّكهاتني(ِّوي قر ن  ِّوالو سَّى،ِّويقول:ِّ)أم اِّمس اك م،ِّويقول:ِّ)ب ع ثت  الس ب ابة 

ِّ(.867ِّرقم347ِِّّرواهِّمسلم:ِّكتابِّاجلمعة،ِّببِّختفيفِّالص الةِّواخلَّبةِّ)صِّبعد(.ِّ

ِّيف ِّيفِّصحيحه ِّالب خ اري  ِّبب ِِِّّّوع ق د  ِِّّكتابِّاجلمعة، ِّ)بب: ِّبعدِّمس اه: م ِّقالِّيفِّاخلَّبة
ِّ(.927إىلِّرقم922ِِّّرقمِّم ِّحديث126ِّ،127ِِّّ)صِِّّ(أم اِّبعدِّ:الث ناء
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ِّاحلافظ ِّالر ِِّّرواه ِّالقافر ِّع ِّأربعنيِّصحابيا ِِّّ(1)ي ِّاو ِّه ِّعبد فلذلكِِّّ؛يفِّاألربعنيِّالذيِّله
م  ِّعلىِّالض ِِّّ(د ِّع ِّب  ِّ)املعرو ِّبناءِّوِِّّ،فاملصن  ِِّّ(2)اذكره

ِّ،ومنصوبةِّ،ورويِّتنوينهاِّمرفوعةِّ،(3)
ِّيفِّ،فيفِّكالمِّاملصن  ِِّّ(4)أم اِّ،لىِّتقديرِّلفظِّاملضا ِّإليهعوالفتحِّبالِّتنوي ِّ ِّصبالن ِِّّتعني 

َِّ.(5)اِّمضافةألّن ِّ
َِّ:(6)الِّم ِّقاهيفِّأو ِِّّواختلفوا

ِِّّ.(7)يهاِّيفِّاآليةملشارِّإلااِّفصلِّاخلَّابِّوأّن ِِّّمىِّهللاِّعليهِّوسل ِّصل ِّهِّفاوفِّإن ِِّّ:فقيل
.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ،(8)ةد ِّاع ِّب ِّس ِِّّس ِّق ِّ/ِّ:وقيل

                                                           

ِّي ِّاو ِّه ِّالر ِِّّي ِّم ِّه ِّدِّعبدِّالقافرِّب ِّعبدِّهللاِّب ِّعبدِّهللاِّالف ِّهوِّأبوِّحمم ِّ:ِّعبدَالقادرَالر هماو يَ ِّ(1)
ه ِّونشأ536ِِّّاِّيفِّمجافىِّاآلخرةِّسنةِّولدِّبلر ه ِِّّ،جارارِّم ِّموايلِّبع،ِّالت ِّف ِّالس ِِّّاحلنبلي ِِّّان  ِّر ِّمثِّاحل ِّ

ِّالب  ِّ ِّ)األربعون ِّكتاب ِّوله ِّال ِّي ِّان ِّد ِّل ِّبملوصل ِّول ِّي ِّان ِّس ِّاأل ِِّّة ِّن ِّاي ِّب ِّت  ِّم ِّة ِّوم ِّه ِّق ِّاح ِّو ِّد ِّاملافحِِّّ(،ااهت ِّق ِّتعل ِّا وكتاب
انِّيفِّر ِّوتويفِّحب ِِّّ،وغريهمِّي  ِّف ِّل ِّوأيبِّطاهرِّالس  ِِّّان   ِّذ ِّم ِّوأيبِّالعالءِّاه ِِّّب   ِّح ِّالر ِِّّمسعِّم ِّأيبِّعلي  ِِّّ،واملمدوح

ِّ.ِّه 612ِّشهرِّمجافىِّاألوىلِّسنةِّ

،ِّ(276رقم3/175ِِّّذيلِّطبقاتِّاحلنابلةِّ)وِِّّ،(51رقم22/71ِِّّبالءِّ)سريِّأعالمِّالن ِِّّ:انظر
دِّاألر ش دِّالب ِّمفلحِّ)  (.639رقم2/157ِِّّواملق ص 

 يفِّ)ب(ِّ)ذكره(.ِِّّ(2)
ِّ)ِّ(ج)يفِِّّ(3)  وهيِّمضروبِّعليهاِّيفِّاألصل.ِّ،إذاِّكانتِّمفرفة(علىِّالض م  
ِّاِّيفِّكالمِّاملصن  ِّ)ألّن ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)  (.،ِّواختلفوافِّفتعني 
ِّ)دم  د ِّهللا(ِّيفِّقوله:ِّ)أماِّب  ع د ِّدم  د ِّهللا(.ِِّّأيِّمضافةِّإىلِّ(5ِّ)
 )م ِّقال(.ِّ(ب)يفِِّّ(6)
سورةِّص،ِِّّ،ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄژ   أيِّيفِّقولهِّتعاىل:ِّ(7)
ِّ(.20آية:ِّ)

َبنَسماع دمةِّ(8) نيِّاملهملةِِّّ-ِّهوِّق س ِّ:ِّقأس  ِّالقا ِّاملثن اةِّوتشديدِّالس   ةِّد ِّاع ِّب ِّس ِّاِّ-بضم  
ِّوِِّّ،ي ِّف ِّاي ِّاإل ِّ ِّالعرب ِّوحكيمهاخَّيب ِّعصرهِّشاعرها ِّيف ِّيضربوحليمها ِّوكان ِّيفِِّّبهِّ، املثل

= 

 [أ2/]أ
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ي  ِّؤ ِّبِّب ِّل ِّوقيل:ِّك ع ِّ
رضيِّهللاِّعنهِِّّ(4)ي ِّو ِّوِّالن ِِّّ(3)حكاهِّ،(2)انَّ ِّح ِّ ِّق ِّبِّبر ِّع ِّي  ِِّّ:وقيلِّ،(1)

                                                           

= 

23ِّتويفِّسنةِِّّ،ةِّورآهِّيفِّعكاظبو ِّمِّقبلِّالن ِّىِّهللاِّعليهِّوسل ِّصل ِِّّب ِّالن ِِّّهوأفركِّرِّطويال ِّم  ِّالفصاحة،ِّع ِّ
ِّقبلِّاهجرة.ِّ

ِّ)ِّانظر: ِّص ِّالشعراء ِّبلوف  ِّوِِّّ(،338معجم ِّ)ي ِّالوايف 24/180ِّات ِّواألعالمِّ(157رقم ،
 (.5/196للزركليِّ)
نِّان ِّد ِّشِّم ِّع ِّي ِّر ِّرِّم ِّق  ِّه ِّبِّب ِّف ِّال ِّب ِّغ ِِّّي  ِّؤ ِّبِّب ِّل ِّع ِّيصِّك ِّص ِّهوِّأبوِّه ِّ:ِّكمع بَبنَلأؤمي َ ِّ(1)

واِّمبوتهِّإىلِّخ ِّر ِّكانِّعظيمِّالقدرِّعندِّالعربِّحىتِّأ ِِِّّّ،سبِّالنبوي  ِّم ِّسلسلةِّالن ِِّّ،خَّيبِّجاهلي ِِّّجد ِّ
جتتمعِّإليهِّفيهِّفيخَّبهم،ِّوتروىِّوكانتِّقريشِِّّ،االجتماعِّيومِّاجلمعةِّلِّم ِّس  ِّوهوِّأو ِِّّ،عامِّالفيل

ِّقبلِّاهجرة.173ِّم،ِّتويفِّسنةِّىِّهللاِّعليهِّوسل ِّصل ِِّّب  ِّرِّفيهاِّبلن ِّلهِّقصيدةِّبش ِّ

(ِّ ِّص ِّالشعراء ِّمعجم ِّبلوف  ِّوِِّّ،(341انظر: ِّ)ي ِّالوايف ِّللزركليِّوِِّّ،(1/31ات األعالم
(5/228.) 

َّ انانطَمحَ بَبنَقَمرَأعَ ي َمِّ(2) وكِّالعربِّيفِّجاهليتهمِّر،ِّأحدِّملاب ِّب ِّع ِِّّ:ِّهوِّي  ع ر بِّب ِّق ح 
ةِّاهِّولدهِّبتحي ِّلِّم ِّحي ِّو ِّأوهوِِّّ،سارِّإىلِّاليم ِّيفِّولدهِّوأقامِّهباِّ،ةمِّبلعربي ِّلِّم ِّتكل ِّوأو ِِّّ،األوىل

ِّ،أب ِّبِّس ِّج ِّش ِّبِّوولدِّلي ِّج ِّش ِّوولدِّلهِّي ِِّّ،هاِّم ِّولدهواليم ِّكل ِِّّ،مِّصباحا ِّع ِّن ِّوأ ِِّّ، ع ِّالل ِِّّت ِّي ِّب  ِّامللوك:ِّأ ِّ
ِّوكانتِّامللوكِّيفِّولده.ِّ

األعالمِّوِِّّ،(2/98كنوزِّالذهبِّيفِّاتريخِّحلبِّ)وِِّّ،(626صِّ)الب ِّقتيبةِّاملعار ِِّّانظر:
 (.8/192لي)ك ِّر ِّللز ِّ

رضيِّهللاِِّّاوي ِّو ِّحكاهِّالن  ِِّّ،لاض ِّانِّب ِّو ِّب ِّح ِّس ِِّّ:وقيلِّ،انَّ ِّح ِّبِّب ِّق ِّر ِّع ِّي  ِِّّ:)وقيلِّ(ب)يفِِّّ(3)
 .(،ِّوقدِّاختلفِّالعلماءعنهِّيفِّكتابِّاجلمعةِّم ِّشرحِّمسلم

احلافظِّالفقيهِِّّي ِّو ِّو ِّالن  ِِّّي ِّام ِّز ِّاحل ِِّّي  ِّر  ِّ ِّب ِّم ِّر ِّي ِّحيىيِّب ِّش ِّبوِّزكرايِّحمييِّالد  ِّهوِّأ:ِّالن  ومو يَ ِّ(4)
ِِّّ،افعي ِّالش ِّ ِّسنة ِّاحملرم ِّيف ِّب 631ِّولد ِّاجملموعو ِّن  ِّه  ِّتصانيفه ِّوم  ِّالَّالبنيِّ،ى، ومنهاجِِّّ،وروضة

ِّس ِِّّ،الَّالبني ِّوالكمال ِّاملغريب ِّأدمد ِّب  ِّإسحاق ِّالكمال ِّشيوخه ِّاإل ِّال ِّوم  ِّتالميذهِِّّ،لي ِّر ب ِّر وم 
ِّه .676ِِّّار،ِّتويفِّيفِّرجبِّسنةَِّّ ِّي ِّب ِّالع ِّءِّالد  ِّال ِّوع ِِّّي  ِّز  ِّاجِّامل ِّج ِّاحلافظِّأبوِّاحل ِّ

= 
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ِِّّ.(2)مسلمِّ(1)شرح/ِّم ِّيفِّكتابِّاجلمعة
لاض ِّو ِِّّانب ِّح ِّلِّم ِّقاهاِّس ِّأو ِِّّ:وقيل

(3)(4).ِِّّ

                                                           

= 

ِّللس ِّ ِّالكربى ِّالشافعية ِّطبقات ِّ)انظر: 8/395ِِّّبكي ِّالفقهاءِّطبقاتوِِّّ،(1288رقم
(ِّ ِّكثري 2/909ِِّّالشافعينيِّالب  ِّ)وِِّّ،(12رقم ِّقاضيِّشهبة ِّالب  رقم2/194ِِّّطبقاتِّالشافعية

454.) 
 أ(.2)شرحِّمسلم(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(1)
قالِّالن ووي :ِّ)واختلفِّالعلماءِّيفِّأو لِّم ِّتكل مِّبه،ِّفقيل:ِّفاوفِّعليهِّالس الم،ِّوقيل:ِِّّ(2)

ِّب ِّس اع د ة،ِّوقالِّبع،ِّاملفسري ،ِّأوِّكثريِّمنهم:ِّإن هِّفصلِّاخلَّابِّ َّ ان،ِّوقيل:ِّق س  ي  ع ر بِّب ِّق ح 
ِّ.هَّاب،ِّالفصلِّبنيِّاحلقِّوالباطل(ِّا.الذيِّأ وتيهِّفاوف،ِّوقالِّاحملق  قون:ِّفصلِّاخل

ِّللنوِّ ِّرقم6/156ِِّّيِّ)وِّشرحِّصحيحِّمسلم وملِِّّ،(867شرحِّحديثِّجابرِّرضيِّهللاِّعنه
 (.1/206)ِّالكربىِّافعيةطبقاتِّالش ِِّّمقد  مةِّكتابهِّيفِّكي ِّب ِّ،ِّوذكرهِّالس ِّي  ِّؤ ِّبِّب ِّل ِّع ِّيذكرِّك ِّ
ب انِّو اض ل،ِّ)ِّ(ج)يفِِّّ(3) ،ِّيفِّكتابِّاجلمعةِّم ِّشرحِّمسلمِّوي ِّو ِّوحكاهِّالن  ِّأو لِّم ِّقاهاِّس ح 

 ِّلعل هِّتكرار.ِّ(وقدِّاختلفِّالعلماء
ب انِّهوِِّّ:ومائ لَانبَمحَ وسَمِّ(4) ِّم ِّب ِّي ِّل ِّاض ِّسِّالو ِّاي ِّرِّب ِّإ ِّف ِّب ِّز ِّس ح  وكانِّم ِّخَّباضهاِِّّ،ةل ِّه ِّ،

اشتهرِّيفِّاجلاهليةِّوعاشِِّّ،ل(اض ِّانِّو ِّب ِّح ِّبِّم ِّس َِّّ ِّخ ِّ)أ ِِّّ:وشعراضهاِّيضربِّبهِّاملثلِّيفِّالبيانِّيقال
ِّوسل ِّصل ِِّّب  ِّأسلمِّيفِّزم ِّالن ِِّّ،يفِّاإلسالمِّزمنا ِّ ووفدِّعلىِّمعاويةِّيفِِّّ،وملِّجيتمعِّبهِّ،مىِّهللاِّعليه

إلسالمِّحيثِّقال:ِّ)إنِّثبتِّهذاِّفهوِّم ِّأهلِّهذاِّالقسم،ِّااب ِّحجرِّيفِّإفراكهِِّّفمشق،ِّوشك ِّ
ِّ،دِّحرفا ِّع ِّوكانِّإذاِّخَّبِّملِّي ِِّّ،انِّخَّيبِّالعربِّبغريِّمدافعب ِّح ِّ(،ِّوكانِّس ِّهِّجاهلي ِّاملعرو ِّأن ِِّّفإن ِّ
ِّ.ِّه54،ِّتويفِّسنةِّبلِّكانِّيسيلِّسيال ِِّّ،روملِّيتفك ِِّّ،فوملِّيتوق ِِّّ،مث ِّع ِّل ِّت  ِّوملِّي  ِّ

ِّم ِّر ِّض ِّيفِّال م خ ِّالث الثِّوهو:ِِّّالقسمومرافِّاحلافظِّاب ِّحجرِّ)هبذاِّالقسم(ِّأيِّ ِّالذي ِّأفركواِّني 
ِّومل  ِّي ِّ ِّواإلسالم، ِّخرب ِّر ِّاجل  اهلية ِّصل ِِّّقط  ِِّّفِّيف  ِّبلن ب  مِّاجتمعوا ِّوسل ِِّّىأّن  ه،ِّسواءِّو ِّأ ِّمِّوالِّر ِّهللاِّعليه
ِّحياتهِّأمِّال ِّة.فالِّيعتربونِّصحابِّ،أسلمواِّيف 

= 
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ِِّّ:كرِّواملدحِّعلىِّأوجهِّأشهرهامدلولِّاحلمدِّوالش ِِّّ(1)يف/ِّوقدِّاختلفِّالعلماء
سواءِّكانِِّّ،فعالهِّاحلسنةناءِّعلىِّاحملموفِّبذكرِّصفاتهِّاجلميلةِّوأهوِّالث ِِّّ:احلمدِّأن ِّ

ِّ.(2)يفِّمقابلةِّنعمةِّأمِّال
ِِّّ.(3)أوِّفعال ِِّّماِّكانِّيفِّمقابلةِّنعمةِّسواءِّكانِّقوال ِِّّ:والشكر

ِّ(4)ژوئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئژ  :كرِّعلىِّالفعلِّقولهِّتعاىلوفليلِّإطالقِّالش ِّ
ِّ:اعرقالِّالش ِِّّ،سانِّوغريهكرِّيكونِّبلل  ِّوالش ِِّّ،سانفاحلمدِّالِّيكونِّإالِّبلل  ِّ

ِّس ِّيِّول ِّد ِّي ِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّثالثة ِّمن  ِِّّاء ِّم ِّع ِّالن  ِِّّم ِّك ِّت ِّاف ِّف ِّأ ِّ اب ِّج ِّح ِّم ِّال ِِّّري ِّم ِِّّوالض ِّان 
(5)ِِّّ

                                                           

= 

رقم20/143ِِّّاتريخِّفمشقِّالب ِّعساكرِّ)وِِّّ،(1336رقم1/249ِِّّانظر:ِّجممعِّاألمثالِّ)
ي  ِِّّاألعالموِِّّ،(ز3677ِّرقم3/206ِِّّاإلصابةِّ)وِِّّ،(2393

ل  ِّ(.3/79)ِّللز ر ك 
 ب(.1)يفِّمدلولِّاحلمد(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(1)
ِّاألحكامِّالب ِّال م ل ق   ِّ)ِّ(2) ِّبفواضدِّعمدة ِّاإلعالم 1/79ِّانظر: ِّالوه اجِّللد م ري  ي   ِّوالن جم ،)

(1/189ِّ.)ِّ
(3)ِّ(ِّ ِّ(.1/189ِّانظر:ِّالن جمِّالوه اجِّللد م ري  ي  
 (.13ِّ)ِّ،ِّآية:سورةِّسبأِّ(4)
ِّالز ِِّّ(5) ِّكتِّي ِّر ِّش ِّم  ِّأورفه ِّ)ِّ:هبيف ِّواألثر ِّاحلديث ِّغريب ِّيف الكش ا ِّوِِّّ،(1/314الفاضق

ِّ.ِّقاضلهِّذكر(ِّوملِّي5/277ربيعِّاألبرارِّونصوصِّاألخيارِّ)(،ِّو1/111ِّ)

ِّيفِّحاشيتهِّعلىِّتفسريِّالبيضاوي: ي  هذاِّالبيتِّ)ِّوقالِّشهابِّالد  ي ِّأدمدِّب ِّحمم دِّاخل ف اج 
ِّبعده،ِّويفِّبع،ِّاحلواشيِّأنهِّألعرايب  ِّملِّيذكرِّأصحابِّالش ِّ ِّقبلهِّوما ِّأتىِّعليا ِِّّواهدِّقاضلهِّوالِّما

هاِّفامتدحهِّبشعرِّ،ِّفأعَّاهِّفرمها ِّفلماِّاستقلهِّوملِّيك ِّعندِّغريِّفرعِّلهِّانولهِّإاي ِِّّعنهِّساضال ِّرضيِّهللا
 (.1/120.ِّعنايةِّالقاضيِّوكفايةِّالراضيِّ)ه(ِّا.هذاِّم ِّمجلته،ِّولستِّعلىِّثقةِّمنه
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ِّ،هلبت ِّاكرِّللش ِِّّهِّالِّذكرِّفيهفإن ِِّّ؛(2)وفيهِّنظرِّ،هبذاِّالبيتِّ(1)ي ِّر ِّش ِّم  ِّالز ِِّّاستدلذاِّك

رِّك ِّم ِّالش ِِّّفاحلمدِّأعم ِِّّ،(3)هرِّعمومِّوخصوصِّم ِّوجك ِِّّاحلمدِّوالش ِّوحينئذِّفيكونِّبني
فيجتمعانِّيفِّثناءِّ،ِّم ِّاحلمدِّبعتبارِّماِّيقعانِّبهِّرِّأعم ِّك ِّوالش ِِّّ،تبارِّماِّيقعانِّعليهبع
ِّالش ِِّّ،نعمةِّة ِّل ِّاب  ِّق ِّيفِّم ِّ ِّبدون ِّاحلمد ِّنعمةويوجد ِّيقابل ِّال ِّثناء ِّيف ِّبدونِّوالش ِِّّ،كر كر

ِِّّ.(4)شكرِّدمدا ِِّّوالِّكل ِِّّ،دمدِّشكرا ِِّّفليسِّكل ِِّّ،احلمدِّيفِّفعلِّمقابلِّلنعمة

                                                           

يفِِّّكانِّإماما ِِِّّّ،ي ِّم ِّز ِّار ِّو ِّاخل ِِّّي ِّر ِّش ِّم  ِّدِّالز ِّهوِّأبوِّالقاسمِّحمموفِّب ِّعمرِّب ِّحمم ِّ:ِّالز َمم شمر يَ ِّ(1)
أخذِّاألفبِّع ِّأيبِِّّ،ه 467ولدِّسنةِِّّ،بهِّاالعتقافِّمتظاهرا ِِّّغةِّواألفبِّمعتزيل ِّحوِّوالل ِّالتفسريِّوالن ِّ

ِِّّب    ِّيرِّالض ِّر ِّرِّحمموفِّب ِّج ِّض ِّم ِّ
 
ا ِّةِّمنهاِّالكش ِّد ِّولهِّكتبِّع ِِّّ،ي  ِّر ِّو ِّاب  ِّس ِّي ِّرِّالن  ِّف ِّظ ِّوأيبِّاحلس ِّعليِّب ِّامل

ِّه .538ِِّّمِّليلةِّعرفةِّسنةِّز ِّار ِّو ِّةِّخ ِّب ِّص ِّتويفِّبق ِِّّ،يبِّاحلديثوالفاضقِّيفِّغرِِّّ،يفِّتفسريِّالقرآن

ِّ)ي ِّوف  ِِّّ:انظر ِّاألعيان 5/168ِِّّات ِّوالل غ ةِّ(711رقم ِّالن حو ِّأ ض م ة ِّتراجم ِّيف ِّوالب لغ ة ،
ف يِّ)صِّ  (.127رقم120ِِّّصِّ)ِّللس ي وط ي  ِِّّري طبقاتِّاملفس  ِّوِِّّ(،366رقم290ِِّّللف ي  ر وز آب 

كرِّبعتبارِّماِّم ِّالش ِِّّفاحلمدِّأعم ِّوفيهِّنظر؛ِّ)ِّ،ِّونص ها:سقطِّوتقدميِّوأتخريِّ(ب)يفِِّّ(2)
كرِّعمومِّوحينئذِّفيكونِّبنيِّاحلمدِّوالش ِِّّ،م ِّاحلمدِّبعتبارِّماِّيقعانِّبهِّكرِّأعم ِّوالش ِِّّ،يقعانِّعليه

 .(،ِّفيجتمعانِّيفِّثناءِّيفِّمقابلةِّنعمةوخصوصِّم ِّوجوه
ِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّيفِّ)ج(ِّ)م ِّوجه،ِّفيجتمعانِّيفِّثناءِّيفِّمقابلةِّنعمة(.ِِِّّّ(3)

انِّجيتمعانِّيفِّص ورةِّوينفرفِّكلِّمنهماِّع ِّاآلخرِّيفِّ والعمومِّواخلصوصِّم ِّوجه:ِّمهاِّالل ذ 
ِّص ورة.ِّ

(ِّ ِّالفروقِّللق ر ايف    (،ِّوالت مهيد2/563ِّ(،ِّونفاضسِّاألصولِّيفِّشرحِّاحملصولِّ)3/87انظر:
 (.1/71(،ِّوشرحِّالكوكبِّاملنريِّ)507يفِّختريجِّالفروعِّعلىِّاألصولِّ)صِّ

ِّ(.1/80اإلعالمِّبفواضدِّعمدةِّاألحكامِّالب ِّال م ل ق   ِّ)ِّانظر:ِّ(4)
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ي ِّل ِّي ِّه ِّقِّالس ِّوفر ِّ
ِّواملِّ(1) ِّأنِّيكونِّصافرا ِِّّ(2)ن ِّأبِّ؛دحبنيِّاحلمد ِّاحلمدِّيشرتطِّفيه

ِّواملدحِّقدِّيكونِّع ِّظ   ِِّّ،فاتِّاحملموفةِّصفاتِّكمالوأنِّتكونِّتلكِّالص  ِِّّ،ع ِّعلم
ِِّّ.(4)نقصِّفيهاِّوإنِّكانِّ(3)مستحسنةِّوبصفة

ِّ،لهِّفيهِّيارختالِّاِّخصِّمباناءِّعلىِّالش ِّالث ِِّّن ِّإِّ:ذنيبأواضلِّالت ِِّّ(6)يف(5)ي ِّع ِّاف ِّالر ِِّّوقال
                                                           

(1)ِّ: ِّزيدِّالس همي ل ي  ِّوأبو ِّالقاسم ِّأبو ِّالر ِِّّ،هو ِّاخلَّيبِّأيبِّحمم ِّعبد ِّب  ِّهللاِّب ِّدم  ِّعبد د
أبِِّّأيضا ِِّّويكىن ِِّّ،ي ِّار ِّب ِّخ ِّاأل ِِّّغوي ِّالل ِِّّحوي ِّالن ِِّّي ِّس ِّل ِّد ِّن ِّاأل ِِّّلي ِّي ِّه ِّمثِّالس ِِّّي ِّم ِّع ِّث  ِّاخلَّيبِّأيبِّعمرِّأدمدِّاخل ِّ
508ِّأو507ِِّّةِّسنةِّق ِّال ِّولدِّمبدينةِّم ِِّّ،وكتابِّنتاضجِّالفكرِّ،فن ِّوضِّاأل ِّاحلس ِّصاحبِّكتابِّالر ِّ

وروىِّعنهِّاحلافظِّأبوِِّّه ،ن ِّو ِّروىِّع ِّأيبِّبكرِّب ِّالعريبِّواب ِّب  ِِّّ(،سنة17ِّ)بصرهِّوهوِّاب ِِّّف ِّوك ِِّّ،ه 
ِّه .581ِّشِّيفِّشعبانِّسنةِّاك ِّر ِّتويفِّمب ِِّّ،ةحممدِّالقرطبِّوأبوِّحممدِّب ِّعَّي ِّ

الوايفِّوِِّّ،(1099رقم4/96ِِّّاظِّ)تذكرةِّاحلف ِّوِِّّ،(371رقم3/143ِِّّاتِّاألعيانِّ)ي ِّانظر:ِّوف  ِّ
ِّ(.6770رقم18/100ِِّّاتِّ)ي ِّبلوف  ِّ

 (.)فإن ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 )ويصفهِّمستحسنهِّرأيهِّفهذاِّنقص(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
(4)ِِّّ ِّالنحو ِّيف ِّالفكر ِّنتاضج ي ل ي ِّانظر: ِّ(285ِّ،284صِّ)ِّللس ه  ِّبفواضد ِّواإلعالم عمدةِّ،

 .ِِّّ(1/81األحكامِّالب ِّال م ل ق   ِّ)
ِّشيخِِّّالر اف ع ي :ِّ(5) ِّالر اف ع ي  ِّالق ز و ين  ِّالكرمي ِّعبد ِّب  ِّب ِّحمم د ِّالكرمي ِّعبد ِّالقاسم ِّأبو هو

ن يب،ِّولدِّسنةِّ ،ِّه555الش افعي ةِّصاحبِّكتابِّالش رحِّالكبريِّاملسم ىِّبلفتحِّالعزيز،ِّوكتابِّالت ذ 
ِّوغريهم،ِّمسعِّم ِِّّأبيه،ِّوعبدِّهللا ر انِّالف ق يه،ِّوحامدِّب ِّحمموفِّاخلَّيبِّالر از ي   ِّب ِّأيبِّالف ت وحِّب ِّع م 

وعبدِّ،ِّي  ِّس ِّو ِّاو ِّالَّ ِّوروىِّعنهِّاحلافظِّعبدِّالعظيمِّال م ن ذ ر ي ،ِّوأجازِّأليبِّالث  ن اءِّحمموفِّب ِّأيبِّسعيدِّ
ِّه .623ِِّّتويفِّيفِّذيِّالقعدةِّسنةِِّّ،وغريمهاِّاسقي ِّاهافيِّب ِّعبدِّالكرميِّخَّيبِّامل ِّ

(ِّ ِّالنبالء ِّأعالم ِّسري 22/252ِِّّانظر: ِّللس بكي139ِّرقم ِّالكربى ِّالش افعية ِّوطبقات )
 (.12رقم2/814ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالفقهاءِّالش افعينيِّالب ِّكثريِّ)1192رقم8/281ِِّّ)

ِّيفِّالث ناءِّعلىِّالش خصِّمباِّالِّاحتسانِّلهِّفيهِّيَّلقِّعليهِّاملدحِّ(6ِّ) يفِّ)ب(ِّ)وقالِّالر اف عي 
حينئذِّيكونِّمتعلقِّاملمدوحِّأعم ِّالث الثة،ِّوقرنِّاملصن  فِّاحلمدِّبهللِّفونِّساضرِّأمساضه؛ِّفونِّاحلمد،ِّوِّ

ِّألنهِّاسمِّالذ اتِّفيستحقِّمجيعِّصفاته،ِّوأكثرِّأهلِّالعلمِّعلىِّأن ِّاالسمِّاألعظمِّهوِّهللا(.ِّ
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املدحِِّّقيكونِّمتعل ِِّّوحينئذ،ِّيَّلقِّعليهِّاملدحِّفونِّاحلمدِّوحنومهاِّ(1)د  ِّق ِّس ِّالوجهِّوالكح
ِِّّ.(2)الثةالث ِِّّأعم ِِّّعليهِّاملمدوحِّوهو

ِّاملصن  ِّ ِّساضفِّوقرن ِّفون ِّبهلل ِّأمساضهاحلمد ِّالذ ِّألن ِِّّ؛ر ِّاسم ِّمجيعِّه ِّفيستحق ات
ِِّّ.احلسىنصفاتهِّ

ِّ.(5)هللاِّ(4)هو/ِّاالسمِّاألعظمِّعلمِّعلىِّأن ِّأهلِّالِّوأكثر:ِّ(3)ِّي ِّج ِّي ِّن ِّد ِّن ِّقالِّالب  ِّ

                                                           

ر ِّالق د :ِّبفتحِّالقا ِّاملثن اةِّمث ِّتشديدِّالد الِّاملهملة،ِّيقال:ِّفالنِّحس ِّالق د  ،ِِّّ(1) أيِّيفِّق د 
خ ل ق ه،ِّوغالمِّحس ِّالق د  ،ِّأيِّحس ِّاالعتدالِّواجلسم،ِّوفالنِّحس ِّالق د  ِّأيِّالتقَّيعِّيفِّامتدافِّ

ِّقامته.ِّ

 (.5/6(،ِّومقاييسِّاللغةِّ)1/113(،ِّومجهرةِّاللغةِّ)5/17انظر:ِّالعنيِّ)
ِّالت ِِّّ(2) ِّن ِّذ ِّانظر: ِّالوجيز ِّعلى ِّالفروع ِّالوجيز536ِّصِّ)يبِّيف ِّمع ِّمَّبوع ِّكتاب ِّوهو )

 (.1/81،ِّواإلعالمِّبفواضدِّعمدةِّاألحكامِّالب ِّال م ل ق   ِّ)ايل  ِّز ِّللغ ِّ
يَ ِّ(3) ن ي ج  ،ِّأحدِّهوِّ:ِّالب من دم ي  ن ي ج  ِّاحلس ِّب ِّعبيدِّهللاِّوقيلِّعبدِّهللاِّب ِّحيىيِّالب  ن د  أبوِّعلي  

ِّح ِّ ِّأيب ِّتلميذ ِّالت  ع ل يق ة، ِّوكتاب ري ة، ِّالذ خ  ِّكتاب ِّله ِّالش افعي ة، ِّعند ِّالوجوه ِّأصحاب ِّ ام دِّأضم ة
،ِّتويفِّسنةِّ ر اي ين   

ف  ِّه .425ِِّّاإل س 

(ِّ ِّبلوف  ي ات ِّالوايف 12/61ِِّّانظر: 3341ِّرقم ِّللس ب ك ي   ِّالكربى ِّالش افعية ِّوطبقات ،)
 (.11رقم1/388ِّ(،ِّوطبقاتِّالفقهاءِّالشافعي  نيِّالب ِّكثريِّ)382رقم4/305ِِّّ)

 ب(.2ِّ)هوِّهللا(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(4)
يفِّكتابِّاإلعالمِّبفواضدِّعمدةِّاألحكامِّالب ِِّّي  ِّج ِّي ِّن ِّد ِّن ِّورفتِّهذهِّالعبارةِّمنسوبةِّإىلِّالب  ِِّّ(5)
(ِّ ِّعلى1/86ال م ل ق    ِّالكبري ِّالر ملي ِّوحاشية ِّاملَّالبِّ)ِّ(، ِّوكتابِّالس  4/243ِّأسىن ِّاملنريِّ(، راج

ت د ضنيِّي ةِّالز ِّاي ِّوكتابِّّن  ِِّّ،(1/194ِّ)ن ِّي ِّب ِّر ِّللش  ِّ  (.7)صِّيفِّإرشافِّال م ب  
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َ.(مَإىلَآخرهلَ سَمىَهللاَعليهَوَملَ هللاَصَمَولَ سَأالةَعلىَرَموالصَ )َ:وقوله
وم ِّاملالضكةِِّّ،(1)وهيِّم ِّهللاِّتعاىلِّردمةِّمقرونةِّبتعظيمِّ،الدعاءِّ:غةالصالةِّيفِّالل ِّ

ِِّّ.(2)عِّوفعاءنيِّتضر ِّوم ِّاآلفمي  ِِّّ،استغفار
لهِِّّواملختارِّنعتِّ،لكثرةِّخصالهِّاحملموفةِّ(3)دا ِّحمم ِِّّمىِّهللاِّعليهِّوسل ِّصل ِِّّانيِّنبي ِّومس  ِّ

ففيِِّّ،هخلقواختارهِّعلىِّساضرِِّّاصَّفاهِّ(4)قدِّتعاىلِّهللاِّمعناهِّأن ِِّّمىِّهللاِّعليهِّوسل ِّصل ِّ
ِِّّ.(5)(دِّولدِّآفمِّوالِّفخرأانِّسي  ِّ)الصحيحِّ

                                                           

ِّالر ِّ(1ِّ) دمةِّم ِّلوازمِّالص الةِّوموجباهتاِّومثراهتا،ِّفم ِّفس رهاِّبلر دمةِّفقدِّقالِّاب ِّالق ي  م:ِّ)لك  
ِّا. ِّومقصوفها( ِّببع،ِّمثرهتا ِّبلر دمة،ِّهفس رها ِّالص الة ِّوجها ِّلضعفِّتفسري ِّعشر ِّمخسة ِّوذكر ،

الء ِّاأل ف  ه امِّ)صِّ ِّ(.178ِِّّ-164ِّانظر:ِّج 
ِّ ِّاملسألة ِّصالةِّهللا:ِّهيِّثناِّ-وهللاِّأعلم-والر اجحِّيفِّهذه ِّعندِّاملالضكة،ِّأن  ؤهِّعلىِّعبده

ِّيفِّصحيحهِّع ِّأيبِّالعاليةِّقال:ِّ)صالةِّهللاِّعلىِّرسوله:ِّثناؤهِّعليهِّعندِّاملالضكة(،ِّ ذ ك ر ه ِّالبخاري 
  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃژ صحيحِّالبخاري،ِّكتابِّالت فسري،ِّسورةِّاألحزاب،ِّبب:ِّ

قبلِّحديثِّرقم675ِِّّ(،ِّ)ص56ِّ):ِّآية ژڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ
4797).ِّ

ِِّّ(.166ِِّّظرِّأيضا :ِّجالءِّاألفهامِّالب ِّالقيمِّ)صِّوان
(2ِّ )(ِّ ِّالص  ح اح ِّ)ص6/2402ِّانظر: ِّالت نبيه ِّألفاظ ِّوحترير ،)53ِّ ِّالعروس65ِّ، ِّواتج ،)

(38/437.)ِّ
م(ِّالِّتوجدِّىِّهللاِّعليهِّوسل ِّلكثرةِّخصالهِّاحملموفة،ِّواملختارِّنعتِّلهِّصل ِِّّ؛دا ِّ)حمم ِّقوله:ِِّّ(3)

 (.ب)يفِّ
 )قد(ِّالِّتوجدِّيفِّ)ب(.ِّ(4)
ِّعلىِّمجيعِِّّ(5) ِّوسل م ِّصل ىِّهللاِّعليه ِّنبي  نا ِّتفضيل ِّبب: ِّيفِّكتابِّالفضاضل، ِّمسلم رواه

(ِّم ِّحديثِّأيبِّهريرةِّرضيِّهللاِّعنهِّبلفظ:ِّ)أانِّسي  دِّولدِّآفم2278ِّرقم1008ِِّّاخلالضقِّ)صِّ
ِّيومِّالقيامة...(ِّبدونِّلفظِّ)والِّفخر(.

ِّ مذيِّيفِّسننه،كتابِّتفسريِّعندِّالرت  ِِّّوهذهِّالزايفةِّورفتِّم ِّحديثِّأيبِّسعيدِّاخلدري  
ِّ)صِّ ِّ ِّإسراضيل، ِّبن ِّسورة ِّوم  ِّبب ِّوسل م، ِّعليه ِّهللا ِّصل ى ِّهللا ِّرسول ِّع  رقم706ِِّّالقرآن

= 
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َ)/َ:الق َ.(إىلَآخرهَضَ ائَ رَمالفَمَمَ لَ يفَعَ َراَ صَ تَمجتََمأَ َخرَ فإين  
شرعِِّّ،مِّاثنيا ِّىِّهللاِّعليهِّوسل ِّصل ِِّّب  ِّىِّعلىِّالن ِّصل ِِّّمث ِِّّ،هللاِّوأثىنِّعليهِّأوال ِّاِّدمدِّم ِّل ِّ

ِِّّ.يفِّتعدافِّماِّاحتوىِّعليهِّكتابه
ِّقالوإّن ِّ ِّجمموعا ِِّّ(راَ صَمتَمَمأَ )ِّ:ا ِّمس   ِِِّّّ،لكونه ِّالس ِّكما ِّم  ِّي ةر ِّص ِّوط

ِّالجتماعِّ؛(1)
ِِّّ.(3)تهق ِّماعهِّوف ِّالجتِّ؛اإلنسانِّ(2)رص ِّوخ ِِّّ،وري ِّالس ِّ

ِِّّ.(4)ءِّإىلِّبع،وحقيقةِّاالختصار:ِّضم ِّبع،ِّالشي
ِّ.(5)الكثريِّإىلِّالقليلِّويفِّالقليلِّمعىنِّالكثريِّرف ِِّّ:ومعناهِّعندِّالفقهاء

ِِّّ.(6)فظِّمعِّاستيفاءِّاملعىنهوِّإجيازِّالل ِِّّ:وقيل
                                                           

= 

(،ِّقال4308ِّرقم714ِِّّ(،ِّواب ِّماجهِّيفِّسننه،ِّكتابِّالزهد،ِّببِّذكرِّالشفاعة،ِّ)ص3148ِّ
(ِّ ِّاألحافيثِّالصحيحة ِّيفِّسلسلة ِّاأللبان  ِّوصححه ِّحديثِّحس ، ِّهذا قمِّر4/99ِِّّالرتمذي:

1571ِّ.) 
(1ِّ ص ر ة:ِّبكسرِّامليمِّوسكونِّاخلاءِّاملعجمةِّوفتحِّالص افِّاملهملةِّوفتحِّالر اءِّاملهملةِّمثِّ( امل خ 

ِّهاءِّيفِّآخرها،ِّوهي:ِّكل ِّماِّأ م س ك ه ِّاإلنسان ِّبيدهِّم ِّعصا ِّوحنوها،ِّكالس وط.ِّ
ِّالعنيِّ) ِّالل غةِّ)4/183انظر: لل غةِّ(،ِّومقاييسِّا2/646(،ِّوالص  حاحِّ)1/585(،ِّومجهرة

ِّ(.11/171(،ِّواتجِّالعروسِّ)2/188)
اخل ص ر:ِّبفتحِّاخلاءِّاملعجمةِّوسكونِّالص افِّاملهملةِّمثِّراءِّمهملة،ِّوهو:ِّو س طِّالش يء،ِّ(2ِّ)

. ِّفوقِّالو ر ك ني  ت د ق  ِّوخ ص رِّاإلنسان:ِّوس َّ هِّال م س 
ِّ.ِِِِّّّّ(65(ِّواملصباحِّاملنريِّ)ص2/188ِّ(،ِّومقاييسِّالل غةِّ)1/585انظر:ِّمجهرةِّالل غةِّ)

 (.3/91(،ِّوهتذيبِّاألمساءِّوالل غاتِّ)1/10انظر:احلاويِّالكبريِّ)ِّ(3)
 (.1/52(،ِّومواهبِّاجلليلِّ)3/90انظر:ِّهتذيبِّاألمساءِّوالل غاتِّ)ِّ(4)
(،ِّومواهبِّاجلليل1/20ِّ(،ِّوالت قريرِّوالت حبريِّ)3/90انظر:ِّهتذيبِّاألمساءِّوالل غاتِّ)ِّ(5)

(1/52ِّ.) 
 (.65ِّ(،ِّواملصباحِّاملنريِّ)ص3/90ِّذيبِّاألمساءِّوالل غاتِّ)(،ِّوهت4/183انظر:ِّالعنيِّ)ِّ(6)

 [ب2/]أ
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مِّباؤهوأنصِّ(1)وهاكةِّومستحق ِّلرت ِّعلمِّأبصولِّتعر ِّمنهاِّقسمةِّاِّ:وعلمَالفرائض
ِّ.(2)هامن

ِّ،(4)قديروهوِّالت ِِّّ،م ِّالفرضِّ(3)ةمشتق ِِّّفعيلةِّمبعىنِّمفعولةِّ،مجعِّفريضةِّ:والفراض،
ِّ.(6)رمتأيِّقد ِِّّ(5)ژى  ى  ائ  ژ ِّ:قالِّهللاِّتعاىل

ِّمب      وأت ِّاحل  ع           ى ِّتع           قِّ،(7)َّع               والقِّز  ِّ              ىن ِّ:ى                ال           ال
                                                           

 (.ِّمنهاِّ)ومستحقهاِّوأنصاهبمِّ(ب)يفِِّّ(1)
ِّهذاِّتعريفِّعلمِّالفراض،ِّاصَّالحا .(2ِّ)

ي ةِّ)ل/ ن ه  ي ةِّيفِّشرحِّفراض،ِّاأل ش  ِّب(.4ِّومم   ِّعر فهِّهبذاِّالتعريفِّصاحبِّاأل ن  و ارِّالب ه 
ِّم ِِّّوعر فهِّبعضهمِّأبن ه:ِّفقهِّاملواريث ِّذيِّحق   ِّكل  وعلمِّاحلسابِّاملوصلِّملعرفةِّماِّخيص 

ِّالرت كة.
26ِّ(،ِّوالفواضدِّالش ن ش و ر ي ةِّ)ص4/7ِّانظر:ِّمغنِّاحملتاجِّ) (،ِّوفتحِّالقريبِّاجمليبِّللش ن ش ور ي  

ب طِّال م ار ف ي ن  ِّ)ص6/3ِّ(،ِّوّنايةِّاحملتاجِّ)1/5) ِّ(.12ِِّّ(،ِّوحاشيةِّالب  ق ريِّعلىِّشرحِّس 
ِّوارثِّم ِّالرت كة.ِّوعر فهِّبعضه ِّنصيبِّكل   ِّي عر ِّهبا مِّأبن ه:ِّعلمِّبقواعدِّفقهي ةِّوحسابي ة،

(ِّ ع ي  
ِّ(.5/67الفقهِّاملنهجيِّعلىِّمذهبِّاإلمامِّالش اف 

ِّ ِّلكل   ِّما ِّومقدار ِّوم  ِّالِّيرث، ِّم  ِّيرث، ِّي عر  ِّبه ِّعلم ِّب أن ه ِّاملالكي ة ِّبع،ِّعلماء وعر فه
ِّوارث.

ِّ(.4/456(،ِّوالش رحِّالكبريِّللد رفيرِّ)8/195انظر:ِّشرحِّمتصرِّخليلِّللخرشيِّ)
 )مشتق(.ِّ(ب)يفِِّّ(3)
(4ِّ ِّاملصباحِّاملنريِّ)صِّ( ِّوالت عريفاتِّللج ر ج انِّ)ص178ِّانظر: ِّواتجِّالعروس167ِّ(، ،)

(18/486ِّ.)ِّ
 (.237ِّ)ِّ،ِّآية:سورةِّالبقرةِّ(5)
(6ِّ)(ِّ ِّ)4/71انظر:ِّتفسريِّال م او ر ف ي   ِّ)(،ِّوتفسريِّالر 6/7ِّ(،ِّوتفسريِّالب  غ وي   ِّ(.23/301از ي  
(7ِّ )(ِّ ِّالل غة ِّمقاييس ِّاأل ث ري4/488ِّانظر: ِّالب  ِّواألثر ِّاحلديث ِّغريب ِّيف ِّوالن  هاية ،)

ِّ(.7/205(،ِّولسانِّالعربِّ)3/433)
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ِِّّ.(2)حمدوفا ِِّّأيِّمقَّوعا ِِّّ(1)ژٿ   ٿژ 
ِّ.(3)الذيِّيقعِّفيهِّالوترِّضتهِّاحلز ِّر ِّوف  ِّسِّو ِّضِّالق ِّر ِّف  ِِّّ:ويقال
ىق ِّت  ِّس ِّالتِّمنهاِّي ِِّّه ِّت ِّم ِّل ِّث  ِِّّ:(4)ره ِّالن  ِِّّة ِّض ِّر ِّوف  ِّ

(5).ِّ
هع َِّّ ِّوبِّأيِّق ِّالث ِِّّاط ِّاخلي ِِّّض ِّر ِّف  ِِّّ:ويقال

(6).ِِّّ
ِّ(10)ژٿ  ٹ  ٹ  (9)ٿ   /ٿ  ٿژ ِّ:هللاِّتعاىلِّ(8)قال/ِّ،(7)نيبيومبعىنِّالت ِّ

ِّ ِِّّ.(11)أيِّبني 

                                                           

 (.7ِّ:ِّ)،ِّآيةساءسورةِّالن  ِِّّ(1)
(،ِّوالل بابِّيفِّعلوم3/183ِّ(،ِّوالبحرِّاحمليطِّأليبِّحيانِّ)9/503انظر:ِّتفسريِّالرازيِّ)(2ِّ)
ِّ(.6/196ِّالكتابِّ)
ِّ(.18/476(،ِّواتجِّالعروسِّ)178(،ِّواملصباحِّاملنريِّ)ص3/1097ِّانظر:ِّالص  حاحِّ)(3ِّ)
ت ه)أيِّ(ب)يفِِّّ(4)  (.ِّ:ِّث  ل م 
ِّ(.650(،ِّوالقاموسِّاحمليطِّ)ص178(،ِّواملصباحِّاملنريِّ)ص3/1097انظر:ِّالص  حاحِّ)ِّ(5)
ِّ(.688انظر:ِّالك لي اتِّأليبِّالب  ق اءِّالك ف و يِّ)صِّ(6ِّ)
ِّ)صِّانظر:ِّالز ا(7ِّ) (،ِّواتج650ِّ(،ِّوالقاموسِّاحمليطِّ)ص73هرِّيفِّغريبِّألفاظِّالشافعي  
ِّ(.18/479العروسِّ)
 أ(.2(ِّبدايةِّ)ج/ژٿ  ٿ  ٿ ٿژ )قالِّهللاِّتعاىل:ِِّّ(8)
 أ(.3(ِّبدايةِّ)ب/ژٿ ٿ  ٹ  ٹ  ژ)ِّ(9)
 (.2ِّ:ِّ)،ِّآيةسورةِّالتحرميِّ(10)
(11ِّ)(ِّ ي   ِّ)23/90انظرِّتفسريِّالَّ رب  الل بابِّيفِّعلومِّالكتابِّ(،ِّو8/163ِّ(،ِّوتفسريِّالب  غ وي  

(19/191.)ِّ
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أيِِّّ(2)ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ ِّ:قالِّتعاىلِّ(1)ومبعىنِّاإلنزال
ِّ.ِّ(3)أنزل

ں  ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژِّ:قالِّتعاىلِّ،(4)اإلحاللومبعىنِّ

ِّ.(6)أيِّأحل ِِّّ(5)ژہ
ِِّّ.(7)ضا ِّر ِّوالِّق  ِِّّضا ِّر ِّمنهِّف  ِِّّماِّأصبت ِِّّ:ومبعىنِّالعَّاءِّتقولِّالعرب

ِّاول م ِّ ِّعلم ِّكان ِّالس  ِّ/ِّلفراض،ِّمشتمال ِّا ِّاملعان ِّهذه ِّالس  ِِّّ؛تةعلى ِّم  ِّفيه هامِّملا
ِّاملقاملقد ِّ ِّواملقافير ِّاجملر َِِّّّعةترة ِّوارثِّنِّهللاِّلكل  ِِّّنييوتبِّ،فوالعَّاء ِّمس   ِِّّوإحاللهصيبه ِّيله
ِّ.بذلك

ِّبلفراض،ِّ(8)ويقال ِّوف ِّوفار ِِّّي ِّض ِّر ِّف  ِِّّ:للعامل ِّ،(9)ميل ِّع ِِّّوِّامل ِّع ِّك ِِِّّّ،ي،ر ِّض
                                                           

ِّ(.112انظر:ِّالع ش ر اتِّيفِّغريبِّالل غةِّ)صِّ(1ِّ)
 (.85ِّ:ِّ)،ِّآيةسورةِّالقصصِّ(2)
(3ِّ)(ِّ ي   ِّ)18/345انظر:ِّتفسريِّالَّ رب  (،ِّالل بابِّيفِّعلومِّالكتاب6/226ِّ(،ِّتفسريِّالب  غ وي  

(3/395ِّ.)ِّ
ب ةِّ)صِّ(4ِّ) ِّ(.476انظر:ِّأتويلِّمشكلِّالقرآنِّالب ِّق  ت  ي  
 (.38ِّ:ِّ)،ِّآيةسورةِّاألحزابِّ(5)
(6ِّ )(ِّ ي   ِّالَّ رب  ِّتفسري ِّ)19/119انظر: ِّالب  غ وي   ِّوتفسري ِّكثري6/357ِّ(، ِّاب  ِّوتفسري ،)

(6/427.)ِّ
ِّ(.7/203(،ِّولسانِّالعربِّ)171(،ِّوالفروقِّالل غويةِّ)ص3/1097ِّانظر:ِّالص  حاحِّ)(7ِّ)
الِّف(ِّر  ِّب  ِّم ِّحكاهِّال ِِّّ،كعاملِّوعليمِّ،ي،ر ِّضِّوف ِّار ِّيِّوف ِّض ِّر ِّف  ِِّّ:)ويقالِّللعاملِّبلفراض،ِّقوله:ِّ(8)

ِّيوجدِّيفِّ)ب(.
ِّبلفراض،ِّ:ي،ر ِّضِّوف ِّار ِّ)ورجلِّف ِِّّ:قالِّاب ِّسيدهِّ(9) ِّوعليمِِّّ،عامل ع ِّاب ِِّّ،كقولكِّعامل
ِّوال ِّك ِّح ِّم ِّال ِِّّ،(األعرايب  ِّ ِّ)ظ ِّيطِّاألع ِّح ِّم ِّم ِّن 8/184ِّم ِّوقد ِّاألعرايب  ِّ(، ِّاب  ِّإىل ِّالقول ِّغري ِِّّسبِّهذا
لسانِّالعربِّوِِّّ،(4/72غاتِّ)هتذيبِّاألمساءِّوالل ِّوِِّّ،(183صِّ)ِّنبيهانظر:ِّحتريرِّألفاظِّالت ِِّّ،واحد

 (.18/482اتجِّالعروسِّ)وِّ(،7/203ِّ)

 [أ3/]أ
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فر  ِّب  ِّحكاهِّال م ِّ
(1)(2).ِِّّ

ِّ:(ضامَ وَمالغَمَ(3)لَ ائَ سَمالَمَوَفَ المَالَ نَهَمَ تَأي  َرَ عَموَم)ِّ:قوله
ِّ.ةِّوالعلماءضم ِّالذيِّبنيِّاألِّم ِّاخلال ِّىر ِّع ِّيريدِّجعلتهِّم ِِّّ،هت ِّي  ِّل ِّخ ِّأ ِِّّ:مبعىنهِّيت ِّر ِّع ِّ

ِّالش ِّالص ِِّّ:والغوام، ِّأمر ِّيقالِّ،اقةعبة ِّغ ِّام ِّغ ِِّّ: ِّضاقِّإِّ، ِّم ِّغ ِّي  ِِّّ، ِّم ِّ،ِّوقد ذا
ِّاقِّإالس ِِّّ، ِّم ِّ،ِّقدِّغ ِّالِّغام ِّخ ِّل ِّخ ِِّّ(4)،ِّومنهوصعب ِّ،ِّومسألةوضاقِّعليهِّ(5)عص هذا
ِِّّ.(6)ذاِّكانِّفيهاِّنظرِّوفكرغامضةِّإ

                                                           

(،8/54ِّوعزاِّهذاِّالقولِّأيضا ِّإىلِّال م ب  ر  فِّاب ِّامللق   ِّيفِّاإلعالمِّبفواضدِّعمدةِّاألحكامِّ)ِّ(1)
 (.1/5ِّيبِّ)(،ِّوالش ن ش و ر ي ِّيفِّفتحِّالقريبِّاجمل5/317واب ِّمفلحِّيفِّاملبدعِّيفِّشرحِّاملقنعِّ)

البصريِِّّي ِّف ِّاألز ِِّّايل ِّم ِّاسِّحممدِّب ِّيزيدِّب ِّعبدِّاألكربِّب ِّعمريِّالث ِّهوِّأبوِّالعب ِِّّ:در َ ب َممَأالَ َ(2)
غة،ِّحوِّوالل ِّيفِّالن ِِّّه ،ِّنزلِّبغدافِّوكانِّإماما 207ِِّّ:ه ِّوقيل210ولدِّسنةِِّّحوي ِّفِّالن ِّر  ِّب  ِّم ِّاملعرو ِّبل ِّ

وأيبِِّّقتضب،ِّأخذِّاألفبِّع ِّأيبِّعثمانِّاملازن  ِّغةِّواألفبِّوكتابِّاملصاحبِّكتابِّالكاملِّيفِّالل ِّ
ِّوقيل286تويفِّببغدافِّسنةِِّّا،يهِّوغريمهو َِّّ ِّف ِّون َِِّّّي ِّاض ِّر ِّوأخذِّعنهِّأبوِّبكرِّاخل ِِّّان  ِّت ِّس ِّج ِّحامتِّالس  ِّ ِّ:ه 

ِّه .285ِّ

ِِّّانظر: ِّ)ص ايف   ري  ِّللس   ِّالبص ري  ني ِّالن حوي  ني ِّ)ي ِّوف  ِّوِِّّ(،72أخبار ِّاألعيان رقم4/313ِِّّات
ِّ(.229ِّرقم13/576ِِّّبالءِّ)مِّالن ِّ(،ِّوسريِّأعال636

الِّيوجدِِّّم ِّاخلال (ِّرا ِّيريدِّجعلتهِّم ع ِِّّ،خليتهأِّ:يتهِّمبعىنعر ِِّّ،)واملساضلِّالغوام،ِّقوله:ِّ(3)
ِّيفِّ)ب(.
ِّخ ِِّّقوله:ِّ(4) ِّإاقِّالس ِِّّ، ِّم ِّالِّغام،ِّقدِّغ ِّخ ِّل ِّ)ومنه ِّوضاقِّعليه(غ م ض ِّذا الِّيوجدِّيفِِّّه
ِّ)ب(.

ي ةِّيفِّشرحِّهكذاِّيفِّ)أ(ِّوِّ)ج(،ِّولعل ِّالص وابِّ(5ِّ) )غ م ض ه(،ِّوهوِّموافقِّلعبارةِّاأل ن  و ارِّالب ه 
ِّعليه(ِّ ِّوضاق ِّغ م ض ه ِّإذا ِّالس اق ِّغ م ،  ِّغام ،ِّقد ِّخ ل خ ال ِّ)ومنه ِّقوله: ِّيف ن ه ي ة فراض،ِّاأل ش 

ي ةِّيفِّكثريِّم ِّاملواضع،ِّوألن 4ِّ)ل/ ِّاملؤل  فِّعباراتِّصاحبِّاأل ن  و ارِّالب ه  ب(،ِّوقدِّم اثلتِّعبارات 
ِّ)ع ص ه(ِّالِّيستقيمِّبهِّاملعىن.ِّإثباتِّكلمة

ِّ(.18/465ِّ،466ِِّّ(،ِّواتجِّالعروسِّ)7/200ِّ،201انظر:ِّلسانِّالعرب:ِّ)(6ِّ)
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َ:(يَماصَملوَمابَ َكَمل َذَمَتَأفَ دَمرَ أمَوَم)َ:قوله
ِّ.تِّبعدهذاِّجئإِّ،هت ِّف  ِّف ِّر ِّأ ِّالرجلِّوِِّّت ِّف ِّف ِّر ِِّّ:تقولِّ،بذكرهاِّبعدِّذلكِّتيت ِّأيِّأ

ِّقةِّبعدر ِّتونِّف ِّأيِّأيِّ(1)ژپ   پ  ڀ  ڀژ ِّ:ومنهِّقولهِّتعاىل
ِّ.ع ِّزايفةِّتوضيحِّ(2)ستغ  ِّمبةِّظاهرَِّّ ِّوبقيِّاخل ِِّّ،قةر ِّف ِّ

ِِّّ.اهَممَ لَ عَمت َمضَوَمائَ رَمالفَمَ(3)مَ ي َلَ عَ علىَت َمَضَ ي َرَ حَ تَ يفَالَ:لَ صَ فَم
ِّمسعوف ِّاب  ِّالنب ِِّّهللاِّيرضِّ(4)ع  ِّأن ِّوسل ِّصل ِِّّعنه ِّهللاِّعليه ِّقالى مواِّتعل ِّ)ِّ:م

ِّالن ِّالفراض،ِّوعل  ِّ ِّمقبوضِّ؛اسموها ِّامرؤ ِّالفنتِّن ِّوإِّ،فإن   ِّسيقب،ِّوتظهر حىتِِّّ،العلم
ِّ ِّم  ِّجيدان ِّفال ِّالفريضة ِّيف ِّاثنان ِّ(6)دمدأِّاإلمامِّرواهِّ(بينهماِّ(5)ييقضخيتلف

                                                           

 (.9سورةِّاألنفال،ِّآية:ِّ)ِّ(1)
 (.كلمةِّ)مستغ  ِِِّّّ(ب)الِّتوجدِّيفِِّّ(2)
ِّمِّالفراض،ِّوتعليمها(.)علىِّتعل ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
عأودِّ(4) ر ي ِّ:ِّهوِّأبوِّعبدِّالر دم ِّعبدِّهللاِّب ِّمسعوفِّابنَممس  ب ِّغ اف لِّب ِّح ب يبِّاه ذ يل  ِّالب د 

ِّ ر ة،ِّم ِّالس ابقنيِّاألولني،ِّهاجرِّاهجرتني،ِّوكانِّي عر ِّأيضا ِّأبم  هِّفيقالِّله:ِّاب ِّأ م   حليفِّبنِّز ه 
ِّع ِّعمرِّوسعدِّب ِّمعاذ،ِّوروىِّعنهِّأبوِّهريرةِّواب ِّعباسِّوغريمها،ِّتويفِّبملدينةِّسنةِّ عبد،ِّحدث 

ِّه.32

(ِّ ِّالغابة ِّأسد 3/381ِِّّانظر: ِّ)3182رقم ِّالن بالء ِّأعالم ِّوسري ،)1/461ِِّّ (،87ِّرقم
 (.4970ِّرقم4/198ِِّّواإلصابةِّ)

ِّيفِّخترجيهِِّّ،)يفصل(ِّ(ج)يفِِّّ(5) ِّكما ِّوالب  ي  ه ق ي  ار ق َّ ن   ِّوالد  ِّالل فظِّالن س اضي  ِّهبذا ِّرواه وقد
 .ِّاآليت

ب لِّب ِّه ال ِّاإلمامَأمحد(6ِّ) ن   ب ان  ،ِّأحدِّأضم ةِّ:ِّهوِّأبوِّعبدِّهللاِّأدمدِّب ِّحممدِّب ِّح  لِّالش ي  
ي ةِّوالز انفقة،ِّمسعِّم 164ِّاملذاهبِّاألربعة،ِّولدِّسنةِّ م  ه ،ِّصاحبِّكتابِّاملسند،ِّوالر فِّعلىِّاجل ه 

ِّوم سلمِّوغريمها،ِّتويفِّ ِّوغريمها،ِّوحد ثِّعنهِّالب خاري  عي  
ن ةِّوحممدِّب ِّإفريسِّالش اف  ي انِّب ِّع ي  ي   س ف 

ِّه .241ِّسنةِّ
= 
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ي ِّق ِّه ِّي  ِّوالب  ِِّّ(2)ي ِّاض ِّس ِّوالن ِِّّ(1)ي ِّذ ِّم ِّوالرت   ِّ
ِّلهوالل ِِّّ(4)ماك ِّواحل ِِّّ(3) ِّ،فظ

                                                           

= 

(،ِّوسري438ِّرقم2/15ِِّّأدمدِّب ِّحنبلِّالبنهِّصاحل،ِّوتذكرةِّاحل ف اظِّ)ِّانظر:ِّسريةِّاإلمام
ِّ(.126رقم1/72ِِّّ(،ِّوهتذيبِّالت هذيبِّ)78رقم11/177ِِّّأعالمِّالن بالءِّ)

(1ِّ ِّالض ر ير،ِّولدِّيفِِّّالّت   م ذ ي :( ِّالرت   م ذ ي  هوِّأبوِّع ي س ىِّحمم دِّب ِّع ي س ىِّب ِّس و ر ةِّالس ل مي 
ب ةِّب ِّسعيدِّوإس ح اقِّه ،210ِِّّحدوفِّسنةِّ صاحبِّكتابِّاجلامع،ِّوكتابِّالع ل ل،ِّحد ثِّع ِّق  ت  ي  

ِّسنةِّ ِّتويف ِّوغريمها، ي  ِّالش اش  ِّك ل ي ب ِّب  ث م ِّواه ي   ِّنوح ِّب  ِّمك  ي  ِّعنه ِّوحدث ِّوغريمها، ِّر اه و ي ه ب 
ِّه.279ِِّّ

(،ِّوسري658ِّرقم2/154ِِّّ(،ِّوتذكرةِّاحل ف اظِّ)613رقم4/278ِِّّانظر:ِّوف  ي اتِّاألعيانِّ)
ِّ(.636ِّرقم9/387ِِّّ(،ِّوهتذيبِّالت هذيبِّ)132رقم13/270ِِّّالمِّالن بالءِّ)أع

ِّالن س اض ي ،ِّولدِّب ن س اِّسنةِِّّ:الن سمائ يَ (2ِّ) ه،215ِّهوِّأبوِّعبدِّالر دم ِّأدمدِّب ِّش ع ي بِّب ِّعلي  
ب ةِّب ِّسعيدِّوإس ح اقِّ ب ِّصاحبِّكتابِّالس ن ِّالكربى،ِّوكتابِّالض عفاءِّواملرتوكون،ِّمسعِّم ِّق  ت  ي  

ِّالن  ي س اب وري ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ ِّه.303ِّر اه و ي هِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّأبوِّجعفرِّالَّ ح اوي ِّوأبوِّعلي  

(ِّ ِّاحل ف اظ ِّتذكرة 2/194ِِّّانظر: ِّ)719رقم ِّالن بالء ِّأعالم ِّوسري ،)14/125ِِّّ (،67ِّرقم
ِّ(.66رقم1/36ِِّّ(ِّوهتذيبِّالت هذيبِّ)581رقم6/256ِِّّوالوايفِّبلوف  ي اتِّ)

همق يَ (3ِّ) ي   ،ِّولدِّسنةِّالب م ِّالب  ي  ه ق ي  ه ،ِّصاحب384ِِّّ:ِّهوِّأبوِّبكرِّأدمدِّب ِّاحل سنيِّب ِّعلي  
ِّف  و ر كِّ ِّب  ِّوأيبِّبكر ِّأيبِّعبدِّهللاِّاحل اك م ِّم  ِّمسع ِّوكتابِّشعبِّاإلميان، كتابِّالس ن ِّالكربى،
ِّس ِّتويف ِّوغريمها، ِّحممد ِّب  ِّهللا ِّعبيد ِّاحلس  ِّأبو ِّوحفيده ِّإمساعيل ِّولده ِّعنه ِّوروى نةِّوغريمها،

ِّه.458ِِّّ

ِّاحل ف اظِّ) ِّالن بالءِّ)1014رقم3/219ِِّّانظر:ِّتذكرة (،86ِّرقم18/163ِِّّ(،ِّوسريِّأعالم
ِّ(.503رقم6/219ِِّّوالوايفِّبلوف  ي اتِّ)

(4ِّ ،ِّاحلماك م( ِّالن  ي س اب  و ري   ِّاملعرو ِّبحل اك م ِّب ِّعبدِّهللاِّب ِّحمم د، ِّعبدِّهللاِّحمم د ِّأبو ِّهو :
ه ،ِّصاحبِّكتابِّاملستدرك،ِّواتريخِّن  ي س اب ور،ِّحد ثِّع ِّأبيه321ِِّّوأيضا ِّبب ِّالب  ي  ع،ِّولدِّسنةِّ

= 
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ن  َِّّ ِّق ِّار ِّلد ِّوقالِّا
ِِّّ.(2)صحإن هِّمرسلِّأِّ:(1)

                                                           

= 

ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ ِّوأبوِّبكرِّالب  ي  ه ق ي  ار ق َّ ن   ِّوغريمها،ِّوحد ثِّعنهِّالد  ِّال م ذ ك  ر   وع ِّحمم دِّب ِّعلي  
ِّه.405ِّ

ِّ(،ِّوسري962رقم3/162ِِّّ(،ِّوتذكرةِّاحل ف اظِّ)615رقم4/280ِِّّانظر:ِّوف  ي اتِّاألعيانِّ)
ِّ(.100رقم17/162ِِّّأعالمِّالن بالءِّ)

(1ِّ) َ ار ق َّ ن  ،ِّولدِّسنةِّالد ارمقأط ن  ِّالد  اف ي  ِّب ِّعمرِّب ِّأدمدِّالب  غ د  306ِّ:ِّهوِّأبوِّاحلس ِّعلي 
ِّفاوفِّ ِّأيب ِّب  ِّبكر ِّوأيب ِّالب  غ و ي   ِّالقاسم ِّأيب ِّم  ِّمسع ِّوكتابِّالع ل ل، ِّصاحبِّكتابِّالس ن  ، ه ،

ِّوغريمها،ِّتويفِّببغدافِّسنةِّوغريمها،ِّوحد ثِّعنهِّأبوِّعبدِّ ف ر اي ي ن  هللاِّاحل اك مِّوالفقيهِّأبوِّحامدِّاإلس 
ِّه.385ِّ

(،ِّوسري925ِّرقم3/132ِِّّ(،ِّوتذكرةِّاحل ف اظِّ)434رقم3/297ِِّّانظر:ِّوف  ي اتِّاألعيانِّ)
ِّ(.332ِّرقم16/449ِِّّأعالمِّالن بالءِّ)

ِّيفِّالس ن ،ِّكتابِّالفراض،ِّع ِّرسولِّهللاِّ(2) صل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّببِّماِِّّرواهِّالرت   م ذ ي 
ِّالفراض،ِّ)صِّ ِّكتابِّالفراض،،2091ِّرقم471ِِّّجاءِّيفِّتعليم ِّيفِّالسن ِّالكربى، ِّوالن س اض ي  ،)
ِّالفراض،ِّ) ِّبتعليم 6/97ِِّّببِّاألمر 6271ِّرقم ِّكتاب6272ِّ، ِّيفِّالسن ِّالكربى، ِّوالب  ي  ه ق ي  ،)

(ِّ ِّالفراض، ِّتعليم ِّعلى ِّاحلث   ِّبب 6/343ِِّّالفراض،، 12173ِّرقم ِّيف12174ِّ، ِّواحل اك م ،)
(ِّ ِّالفراض، ِّكتاب 4/369ِِّّاملستدرك، 7950ِّرقم ِّكتاب7951ِّ، ِّالسن ، ِّيف ار ق َّ ن   ِّوالد  ،)

(ِّكل همِّم ِّحديثِّعبدِّهللاِّب 4103ِّرقم5/143ِِّّالفراض،،ِّببِّماِّتبق ىِّبعدِّالفريضةِّللعصبةِّ)
ِّمسعوفِّرضيِّهللاِّعنه.

الِّاأللبان :ِّ)عزاِّحديثِّاب ِّمسعوفِّوملِّأقفِّعلىِّهذاِّاحلديثِّيفِّمسندِّاإلمامِّأدمد،ِّوق
ِّيفِّاجلامعِّالكبريِّوماِّ املتقدمِّإىلِّاإلمامِّأدمدِّمجاعةِّمنهمِّاب ِّال م ل ق   ِّواحلافظِّيفِّالفتحِّوالس ي وط ي 

ِّ(.1664ِّرقم6/105ِِّّأظ  ِّذلكِّإالِّومها (،ِّاإلرواءِّ)

اِّحديثِّصحيحِّواحلديثِّقالِّعنهِّالرت   م ذ ي :ِّهذاِّحديثِّفيهِّاضَّراب،ِّوقالِّاحلاكم:ِّهذ
ِّأصح(، ِّ)واملرسل ار ق َّ ن  : ِّالد  ِّوقال ِّعل ة. ِّوله ِّخيرجاه ِّومل ِّللد ِِّّاإلسناف رقم11/32ِِّّ)ِّن   َِّّ ِّق ِّار ِّالعلل

= 
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ِّمرفوعا ِّأِّوروى ِّفإ(2)موهوعل  ِِّّ(1)الفراض،/ِّمواتعل ِّ)ِّبوِّهريرة ِّوهوِّنصفِّالعلمِّهن ِّ، ،
ِّاب ِّم ِِّّ(تم ِّي نزعِّم ِّأ ِِّّ(3)ءلِّشيو ِّوهوِّأ/ِّي نسى، ِّ:وقالِّ،ي ِّق ِّه ِّي  ِّمِّوالب  ِّاك ِّواحل ِِّّ(4)هاج ِّرواه

ِِّّ.(6)(ليسِّبلقوي  ِّوِِّّ،(5)صِّب ِّعمرفِّبهِّحفتفر ِّ)
                                                           

= 

2103)،ِِّّ ِّانقَّاع، ِّوفيه ِّاب 1386ِّرقم3/171ِِّّلخيصِّاحلبريِّ)ت ِّالوقالِّاب ِّحجر: (،ِّوضع فه
 (.1664رقم6/103ِِّّ)ِّ(،ِّواأللبان ِّيفِّاإلرواء3/485الص الحِّيفِّشرحِّمشكلِّالوسيطِّ)

ِّب(.3)الفراض،ِّوعل  موه(ِّبدايةِّ)ب/(1ِّ)
 موهِّالناس(.)وعل  ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 لِّعلم(.ِّ)أو ِِّّ(ج)يفِِّّ(3)
(4ِّ :ِّهوِّأبوِّعبدِّهللاِّحمم دِّب ِّي ز ي دِّالق ز و ي ن  ،ِّوكانِّأبوهِّيعر ِّمب اج ه،ِّولدِّسنةِّابنَمماجمه(
209ِّ ِّمسع ِّوكتابِّالت اريخ، ِّصاحبِّكتابِّالس ن ، ِّب ِّه ، ِّوج ب ارة ي   س 

ِّالَّ ن اف  ِّحمم د ِّب  ِّعلي   م 
ال م غ ل  سِّوغريمها،ِّوحد ثِّعنهِّحمم دِّب ِّع ي س ىِّاأل ب  ه ري ِّوس ليمانِّب ِّيزيدِّالف ام ي ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ

ِّه.273

ِّاحل ف اظِّ) ِّالن بالءِّ)659رقم2/155ِِّّانظر:ِّتذكرة (،133ِّرقم13/277ِِّّ(،ِّوسريِّأعالم
ِّ(.870رقم9/530ِِّّ(،ِّوهتذيبِّالت هذيبِّ)2290رقم5/143ِِّّاتِّ)والوايفِّبلوف  ي ِّ

(5ِّ ِّروىِّع ِّأيبِّالز  انف،ِّحفصَبنَعمر( ِّاملدن ، ِّموالهم، م ي  ِّب ِّأيبِّالع َّ ا ِّالس ه  ِّهو :
ِّاحلديثِّ ِّهذا ِّم اج ه ِّاب  ِّروىِّله ِّاملد ن ، ِّاثبتِّحمم د ِّوأبو ِّاحل ز امي  ِّال م ن ذر ِّب  ِّإبراهيم وروىِّعنه

ب ان:ِّالِّجيوزِّاالحتجاجِّبهِّحبال،ِّوقالِّاب ِّالواحد،ِّقالِّعن هِّالب خاري :ِّمنكرِّاحلديث،ِّوقالِّاب ِّح 
ِّه .180ِّح ج ر:ِّضعيف،ِّتويفِّبعدِّسنةِّ

(ِّ ِّالتاريخِّاألوسطِّللبخاري   ب انِّ)2/233انظر: ِّواجملروحنيِّالب ِّح  ِّوهتذيب1/255ِّ(، ،)
ِّ(.1418ِِِّّّرقم173ِِّّ(،ِّوتقريبِّالت هذيبِّ)ص1403ِّرقم7/38ِِّّالكمالِّ)
ِّعلىِّتعليمِّالفراض،ِّ)صِِّّ(6) 462ِّرواهِّاب ِّم اج هِّيفِّالسن ِّكتابِّالفراض،،ِّببِّاحلث  

ِّيف7948ِّرقم4/369ِِّّ(،ِّواحلاكمِّيفِّاملستدرك،ِّكتابِّالفراض،ِّ)2719رقمِّ السن ِّ(،ِّوالب  ي  ه ق ي 
ِّعلىِّتعليمِّالفراض،،ِِّّالكربى ِّ.(12175رقم6/343ِِّّ)ِّكتابِّالفراض،،ِّببِّاحلث  

= 

 [ب3/]أ
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نصفِِّّ(1)هن ِّفإ)ِّ:مل ِّىِّهللاِّعليهِّوسهللاِّعنهمِّيفِّقولهِّصل ِِّّالعلماءِّرضيِّموقدِّتكل ِّ
ِِّّ.(ِّالعلم

عقلناِِّّ،باعهبِّعليناِّات  ِّبلِّجيِّ،الِّندريِّوليسِّعليناِّذلكِّ:(2)مةالهلِّالس ِّفقالِّأ
ِّ.وِّملِّنعقلاملعىنِّأ

ِِّّ:واختلفواِّيفِّأتويلهِّ،لو ِّمؤِِّّ(3)هن ِّأبِّ:أويلهلِّالت ِّوقالِّأ
ِّبعضهم ِّإقال ِّفإن ِّ: ِّاحلال، ِّبعتبار ِّالن ِِّّن ِّه ِّاثنانحال ِّحيم ِّإِّ،اس ِّأا ِّاة ِّ،وفاةو

صفِّعبارةِّفيكونِّلفظِّالن  ِِّّ،قِّحبالِّاحلياةوساضرِّالعلومِّتتعل ِِّّ،قِّحبالِّالوفاةفالفراض،ِّتتعل ِّ
ِّالقسمني ِّم  ِّالواحد ِّيتساوايِّ(5)نوإِّ(4)ع  ِّ،مل

                                                           

= 

ذ ي ِّيفِّالس ن ،ِّكتابِّالفراض،ِّع ِّرسولِّهللاِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّببِّماِّورواهِّأيضا ِّالرت   م ِّ
ار ق َّ ن  ِّيفِّالسن ،ِّكتابِّالفراض،،ِّ)2091رقم471ِِّّجاءِّيفِّتعليمِّالفراض،ِّ)صِّ 5/117ِّ(،ِّوالد 

ِّ(ِّكل همِّم ِّحديثِّأيبِّهريرةِّرضيِّهللاِّعنه.4059ِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّرقمِّ

ِّالرت   م ذ ِّ ِّعنه ِّقال ِّشرحِّواحلديث ِّيف ِّالص الح ِّاب  ِّوضع فه ِّاضَّراب. ِّفيه ِّحديث ِّهذا ي :
6/106ِّ(،ِّواأللبان ِّيفِّاإلرواءِّ)7/187(،ِّواب ِّال م ل ق   ِّيفِّالبدرِّاملنريِّ)3/485مشكلِّالوسيطِّ)

ِّاملارفينِّيفِّشرحهِّعلىِّاملنظومةِّالرحبي ةِّ)صِّ(1665رقمِّ ِّاب ِّماجهِّسبط  (،24ِّ،ِّوحس  ِّسند 
102ِّبقوله:ِّ)حس ِّلغريه(،ِّمتصرِّاملقاصدِّاحلسنةِّ)صِِّّدِّالباقيِّالز ر ق انوحكمِّعليهِّحمم دِّب ِّعب

 (.315رقمِّ
 ه(.)يفِّأن ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
ِّيفِّالت أويلِّاحتمالِّاخلَّرِّخبال ِّعدمِّ(2ِّ) مِّسلمواِّم ِّالت أويلِّألن  مس واِّأبهلِّالس المة:ِّألّن 

ِِّّالت أويلِّواختيارِّشيءِّليسِّفيهِّخَّورةِّأسلمِّمم اِّفيهِّخَّورة.
 ه(.ِّن ِّإ)ِّ(ب)يفِِّّ(3)
 )م ِّقسمني(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.ِِّّيتساواي(ملِّنإ)وِّقوله:ِِّّ(5)
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ِِِِّّّّ:اعرقالِّالش ِّ
  ِّث ِّم ِِّّر ِّخ ِّوآِِِِِِِِّّّّّّّّت ِّام ِّش ِِّّان ِّف ِّص ِّن ِِّّاس ِّكانِّالن ِِِّّّت ِّذاِّم ِّإ

ع ِّن ِّص ِّأ ِِّّت ِّن ِّيِّك ِّذ ِّبل ِِّّ
(1)(2)ِّ

ِّبعض ِّإهموقال ِّّن ِّ: ِّبعتبار ِّذلك ِّقال ِّألوابالث ِّا ِّبتعل ِِّّن ِّ؛ ِّيستحق ِّمسأاملرء لةِّم
ِّمِّةواحد ِّالفراض، ِّحسنةم  ِّبقيِّ(4)واحدةِّلةمسأِّ(3)موبتعل ِِّّ،اضة ِّعشرِِّّم  العلوم

ِّ.(5)لساضرِّالعلومِّوهوِّضعيفِّساواي ِّوابِّمذِّتكونِّالفراض،ِّبعتبارِّالث ِّفحينئِّ،حسنات
                                                           

ِّوهوِّحي ِِّّ،ولل ِّنسبِّإىلِّبنِّس ِّي ِِّّ،ويل ِّل ِِّّب ِّعبدِّهللاِّالس ِّري ِّج ِّصاحبِّهذاِّالبيتِّهوِّالع ِِّّ(1)
ِّالعرب ِّم ِِّّ،م ِّأحياء ِّالد ِِّّ،إسالمي ِِّّقل ِّشاعر ِّهذام ِّشعراء ِّوسببِّوروف ِّاألموية، هِِّّالبيتِّأن ِِّّولة
خَّبهاِّرجلِّم ِّبنِِّّمث ِِّّ،فوعدهِّوقاربهِّ،فخَّبهاِّإىلِّأبيهاِّ،وكانِّيهواهاِّوهتواهِّ،كانتِّلهِّبنتِّعم  ِّ

فأنشدِّيفِّذلكِّأبياتِّيقولِّيفِِّّ،امري ِّفاختارتِّالع ِِّّ،ري ِّج ِّهاِّأبوهاِّبينهِّوبنيِّالع ِّفخري ِِّّ،امرِّموسرع ِّ
ِّمَّلعها:ِِِِّّّّ

ِِّّع ِّب ِّر ِّوم ِِّّف ِّي ِّخِّص ِّم  ر ِّيِّال ِّوىِّذ ِّل ِّاِّب ِّ ه ِِِِِِِّّّّّّّىِّ      ت ِّأ ِِّّد ِّ     ق ِِّّب ِّ  ن ِّ    ي ِّز ِّل ِِّّار ِّىِّف ِّ    ل ِّاِّع ِّ      م ِّل ِّأ ِّ

ِّإىلِّأنِّقال:ِِّّ

ِِِِّّّّع ِّ ن ِّص ِّيِّوأ ِّد ِّس ِّتِّأ ِّن ِّك ِِِّّّد ِّ مباِّق ِِّّ  ِّث ِّوم ِِِِِِِِّّّّّّّّت ِّام ِّش ِِّّني ِّف ِّص ِّن ِِّّاس ِّالن ِِّّكان ِِِّّّت ِّإذاِّم ِّ

فِّبنفسِّلفظِّاملؤل  ِّلِّل ِّوجاءِّيفِّكتابِّاحل ِِّّ،ان  ِّه ِّف ِّص ِّانِّلل ِّغ ِّهكذاِّجاءِّالبيتِّيفِّكتابِّاأل ِّ
بكسرِِّّوم ت ِِّّويروى:ِّم ت ِِّّ،نيف ِّص ِّون ِِّّ،نيف ِّن  ِّوص ِِّّ،فانن ِّوى:ِّص ِّفري ِِّّ،ةِّرواايتلهِّعد ِِّّهِّذكرِّأن ِّإالِّأن ِّ

ِّها.ِّامليمِّوضم  ِّ

 (.54ِّصِّ)لِّم ِّلِّيفِّشرحِّأبياتِّاجل ِّل ِّواحل ِِّّ،(13/46)ِّان  ِّه ِّف ِّص ِّانِّلل ِّانظر:ِّاألغ ِّ
(2ِّ )(ِّ ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري ِّالش رح ِّالوسيطِّ)6/442انظر: ِّوشرحِّمشكل م3/486ِّ(، ِّوالن ج  ،)
(ِّ ِّ(.6/108الو ه اجِّللد م ري ي  

ِّ(.2/533واستحس ِّاملؤل  فِّهذاِّالقولِّيفِّكتابهِّبدايةِّاحملتاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّ)
 )وبتعليم(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 .ِّالِّتوجدِّيفِّ)ب(ِّ)واحدة(ِّ(4)
ِّألن ِّهذاِّالت فضيلِّيفِّالفراض،ِّملِّيثبت.ِّ(5ِّ)
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سببِّامللكِّاثنانِِّّن ِّبعتبارِّاألسباب؛ِّألِّ(نصفِّالعلم)ِّ:اِّقالّن ِّإِّ:وقالِّبعضهم
ِِّّ.اختياريِّواضَّراري

ِّقبلِّوأكِّمري ِّل  ِّاملتمِّن ِّأِّ(1):الختياري  ِّفاملرافِّب 2ِّ)يف/ِّفخلِّإنِّشاء وإنِِّّ،ملكهِّ(
ِِّّ.ةراءِّوقبولِّاهبةِّوالوصي ِّكالش  ِِِّّّشاءِّرف ِّ

ِّبال َّراري  ِّضواملراف
ِّاختِّن ِّأِّ(3) ِّملكه ِّيف ِّيدخل ،ِّ الفراضوِِّّ،(5)رف ِّ/ِّوأِّ(4)اراملال

ِّبالتتعل ِّ ِّتتعل ِِّّ،ضَّراري  ِّق ِّالعلوم ِّبالختياري  ِّوساضر ِّ/ِّ(6)فلجلِّ؛ق الفراض،ِِّّ(7)إن ِّهذا
ِِّّ.تكونِّنصفا ِّ

ِّقالّن ِّ:ِّإوقالِّبعضهم يفِّتصحيحِّمساضلِِّّن ِّة؛ِّألبعتبارِّاملشق ِِّّ(نصفِّالعلم)ِّ:ا
ِّكثريِّالفراض،ِّمشق ِّ ِّمِّ،(8)ةة ِّتصحيح ِّيف ِّوغريهوليس ِّالفقه ِّ،(10)ةكثريِِِّّّةمشق ِِّّ(9)ساضل

ِّنصفا ِِّّ(12)جعلتهِّ،ةِّأجزاضهةِّالفراض،ِّمعِّقل ِّكثرةِّمشق ِّوِِّّ،جزاضهتهِّمعِّكثرةِّأمشق ِِّّ(11)ةفقل ِّ
ِّ.هبذاِّاالعتبار

                                                           

 )فاالختياري(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
ِّب(.2)يفِّملكهِّوإنِّشاءِّرف (ِّبدايةِّ)ج/(2ِّ)
 )واالضَّراري(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 )اختيار(.ِّ(ب)يفِِّّ(4)
ِّأ(.4)رف ِّوالفراض،ِّتتعل قِّبالضَّراري(ِّبدايةِّ)ب/(5ِّ)
 (.ِّنصفا ِِّّ)فلجلِّهذاِّتكونِّالفراض،ِّ(ب)يفِِّّ(6)
ِّكذاِّيفِّاألصلِّويفِّنسخةِّ)ج(،ِّولعل هاِّ)فإن (.(7ِّ)
 )كبرية(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(8)
 .ِّ(ب))وغريه(ِّالِّتوجدِّيفِِّّ(9)
 )كبرية(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(10)
 ت(.ِّ)فقل ِِّّ(ب)يفِِّّ(11)
 )جعله(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(12)

 [أ4/]أ
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ِّبعضهم ِّإوقال ِّألِّالفراض،ِّن ِّ: ِّاحلقيقة؛ ِّاملسِّن ِّنصفِّبعتبار ِّتعلمِّفروع ِّقد اضل
بذكرِِّّاِّالِّتعلمِّوالِّتفهمّن ِّفإِّ؛يِّبذكرِّأصوهاِّخبال ِّساضرِّالعلوموتفهمِّأبصوهاِّفاكتف

صوهاِّقةِّالِّتعر ِّفروعهاِّبذكرِّأصوها،ِّفحينئذِّكتبتِّأمتفر  ِّتةِّمتشت  ِّصوهاِّأِّن ِّأصوها؛ِّأل
ِّفصارتِّكثريةمعِّفروِّ ِّتعر ِّأبفروِِّّن ِّخبال ِّالفراض،ِّفإِّ،عها فاكتفيِّبذكرِِّّ،صوهاعها

ِّع ِّفروعهاأ ِِّّ،قليلةِّ(1)فصارتِّهبذاِّ،صوها ِّلوِّكتبتِّفروعها لزافتِّولك ِّيفِّاحلقيقة
ِِّّ.يضا ِّلومِّوهوِّضعيفِّأعلىِّساضرِّالع
الفراض،ِّمستفافِِّّ(2)وعلمِّ،خرىأوبلقياسِِّّ،اترةِّالعلمِّيستفافِّبلنص  ِِّّإن ِِّّ:وقيل

ص  ِّم ِّالن ِّ
ِِّّ.وقيلِّغريِّذلكِّ،(4)(3)
ِّمرسلِّوالك ِّهللاِّملِّي ِِّّن ِّإ):ِّهيَّ ِّس ِّيفِّو ِِّّ(5)ايل ِّز ِّالغ ِِّّوروى ىلِّإِّلِّقسمةِّمواريثكمِّإىلِّنب  
ِّمقر ِّ ِّتوىل ِِّّ،بملك ِّف  ِّولك  ِّب  ِّأ/ِّاه ِّم ِّس ِّق ِِّّبياّنا ني 

م ِّس ِّق ِِّّ(6)
(7))(8)،ِّ

                                                           

 )هذه(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )فعلم(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 ص(.ِّ)بلن ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
(4ِّ)(ِّ مِّالو ه اجِّللد م ري ي   ِّ(.6/108ِّانظر:ِّالن ج 
(5ِّ ) َ ِّالغ ز ايل  ،ِّولدِّسنةِّ:ِّهوِّأبوِّح ام دِّز ِّالغمز ال  ي  ي  ِّالد  ي ِّحمم دِّب ِّحمم دِّب ِّحمم دِّالَّ و س 
ت ص فىِّيفِّاألصول،ِّوالوسيط،ِّوالوجيزِّيفِّالفقه،ِّمسعِّم ِّأيبِّالف ت ح450ِّ ه ،ِّصاحبِّكتابِّال م س 

ِّتويف ِّوغريه، ِّالعريب   ِّاب  ِّبكر ِّأبو ِّعليه ِّوفرس ِّوغريمها، ِّاخل و ار ي   ِّأدمد ِّب  ِّوحمم د سنةِِّّاحل اك م ي  
ِّه.505ِّ

(،204ِّرقم19/322ِِّّ(،ِّوسريِّأعالمِّالن بالءِّ)588رقم4/216ِِّّانظر:ِّوف  ي اتِّاألعيانِّ)
ِّ(.261رقم1/326ِِّّوطبقاتِّالشافعيةِّالب ِّقاضيِّش هبةِّ)

ِّب(.4)أبنيِّقسم(ِّبدايةِّ)ب/(6ِّ)
ِّيفِّ)ب(ِّوِّ)ج(ِّ)أبنيِّقسمة(.ِّ(7)
 (.4/331)ِّايل  ِّز ِّانظر:ِّالوسيطِّيفِّاملذهبِّللغ ِِّّ(8)
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ِّ.(2)يشعرِّبعدمِِّّثبوتهِّ(1)الحوكالمِّاب ِّالص ِّ
ِّالعاصورويِّ ِّب  ِّعمرو ِّهللاِّب  ِّعبد ِّإبِّهللاِّرضيِّ(3)ع  ِّمت ِّعنهما ِّأسناف ِّن ِّصل
ِّيةآِّ:فضل/ِّوماِّسوىِّذلكِّفهوِّ(4)ةالعلمِّثالث)ِّ:قالمِّىِّهللاِّعليهِّوسل ِّرسولِّهللاِّصل ِّ

                                                           

دم ِّب ِّعثمانِّي ِّعبدِّالر ِّب ِّصالحِّالد  ِِّّروِّعثمانم ِّي ِّأبوِّع ِّالد  ِِّّهوِّتقي ِّ:ِّلص الحابنَاِّ(1)
ِّالص ِِّّ،ي ِّر ِّو ِّز ِّر ِّه ِّالش ِّ ِِّّ،الحاملعرو ِّبب  ِّسنة ِّه 577ولد ِّاحلديث، وكتابِِّّ،صاحبِّكتابِّعلوم

عان   ِّرِّاب ِّف ِّظ ِّم ِّافعية،ِّمسعِّم ِّأيبِّال ِّطبقاتِّالفقهاءِّالش ِّ ِّ،وغريمهاِّي  ِّاو ِّه ِّلر ِّواحلافظِّعبدِّالقافرِّاِّالس م 
ِّمشسِّالد  ِّوحد ِّ ِّن  ِّثِّعنه ِّاب  ِّال ِّو ِّي  ِّتقي ِِّّسي ِّد  ِّق ِّم ِّح ِّر ِّالد  ِِّّوالقاضي ِّب  ِّوغريمهاي ِّز ِّي  تويفِّسنةِِّّ، 
ِِّّ.ه 643

سريِّوِِّّ(،1141رقم4/149ِِّّ،ِّوتذكرةِّاحل ف اظِّ)(411رقم3/243ِِّّاتِّاألعيانِّ)ي ِّانظر:ِّوف  ِّ
 .(100رقم23/140ِِّّبالءِّ)أعالمِّالن ِّ
ِّحق هِّفالِّوصي ةِّقالِّاب ِّالِّ(2) ِّاملعىنِّ"إنِّهللاِّأعَّىِّكل ِّذيِّحق   ص الح:ِّ)الث ابتِّيفِّهذا
ِّ(،ِّوأم اِّماِّذكرهِّاملؤل  فِّفلمِّأقفِّلهِّعلىِّإسناف.3/483ِّ)شرحِّمشكلِّالوسيطِِّّلوارث"(،

 (.1775رقمِّاحلديث2/253ِِّّ،ِّالقديرِّ)(ِّفيالحِّبلفظهفهِّاب ِّالص ِّضع ِّ):ِّاوي ِّن ِّم ِّقالِّال ِّ
(3ِّ روَبنَالعماصعبدَهللاَبنَعَم( م ي ،ِّأسلمِّقبلِّأبيه،ِّوملِّم  ِّالس ه  :ِّهوِّاب ِّو اض لِّب ِّهاشم

ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّكثريا ِّوع ِّعمرِّوأيبِّ ِّإالِّاثنتاِّعشرةِّسنة،ِّروىِّع ِّالنب   يك ِّبنيِّمولدمها
ِّب ِّ ِّوسعيد ِّمالكِّرضيِّهللاِّعنه ِّأنسِّب  ِّوحد ثِّعنه ِّوغريهم، ِّرضيِّهللاِّعنهم ِّومعاذ الد ر ف اء

ِّمبكة،ِّال م ِّ ِّوقيل: ِّبلَّ اضف، ِّوقيل: ِّمبصر، ِّفقيل: ِّوفاته، ِّوسنة ِّواختلفِّيفِّمكان س ي  بِّوغريمها،
ه ،72ِّه ،ِّوقيل:69ِّه ،ِّوقيل:68ِّه ،ِّوقيل:65ِّه ،ِّوقيل:63ِّوقيل:ِّبلش ام،ِّوقيلِّتويفِّسنة:ِّ

ِّوقيلِّغريِّذلك.

ِّاالستيعابِّ) 3/956ِِّّانظر: ِّ)1618رقم ِّالغابة ِّوأسد ،)3/345ِِّّ ِّوسري3092ِّرقم ،)
ِّ(.4865ِّرقم4/165ِِّّ(،ِّواإلصابةِّ)17رقم3/79ِِّّمِّالن بالءِّ)أعال

 )ثالث(.ِّ(ب)يفِِّّ(4)

 [ب4/]أ
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ِّعافلةِّقاضمةِّ،(1)ةأوِّسن ِِّّ،حمكمة ِّفريضة ِّفاوفِّ(2)رواهِّ(أو فالفراض،ِّيفِّهذاِِّّ،(4)(3)أبو
ِّ.احلديثِّثلثِّالعلم

م ِِّّألن ِِّّ؛فاشرتطِّفيهاِّاإلحكامِّ،اآليةِّاحملكمةِّهيِّكتابِّهللا)ِّ:(6)ايب َِّّ ِّاخل ِِّّ(5)قال
                                                           

 ةِّقاضمةِّوفريضةِّعافلة(.ِّ)وسن ِِّّ(ج)يفِِّّ(1)
 .ِّ(ج)وِِّّ(ب)وجدِّيفِّي)رواهِّأبوِّفاوف(ِّالِِّّقولهِّ(2)
(3ِّ َِّ:أبوَداود( ِّولدِّسنة ت ان ، س  ج  ِّالس   ع ثِّاألز ف ي  ه ،ِّصاحب202ِِّّهوِّسليمانِّب ِّاألش 

ب ةِّب ِّسعيدِّوغريمها،ِّوحد ثِّكتابِّالس ِّ ب لِّوق  ت  ي   ن   ن ،ِّوكتابِّالن اسخِّواملنسوخ،ِّمسعِّم ِّأدمدِّب ِّح 
ِّه .275ِّعنهِّأبوِّعيسىِّالرت   م ذ ي ِّوأبوِّعبدِّالردم ِّالن س اضي ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ

ِّاحل ف اظِّ) ِّالن بالءِّ)615رقم2/127ِِّّانظر:ِّتذكرة (،117ِّرقم13/203ِِّّ(،ِّوسريِّأعالم
ِّ(.298ِّرقم4/169ِِّّ(،ِّوهتذيبِّالت هذيبِّ)5072رقم15/218ِِِّّّبلوف  ي اتِّ)والوايف

(4ِّ )ِّ ِِّّ-رواه ِّالل فظ ِّتعليمِِّّ-هبذا ِّيف ِّجاء ِّببِّما ِّكتابِّالفراض،، ِّالس ن ، ِّيف ِّفاوف أبو
ِّ(.2885رقم513ِِّّالفراض،،ِّ)صِّ

ِّببِّاجتنابِّالرأيِّوالقياسِّ)صِّ ِّيفِّاملقد  مة، ِّيفِّالس ن ، ِّأيضا ِّاب ِّم اج ه قمِّر23ِِّّورواه
(،ِّكل همِّم ِّحديثِّعبدِّهللا7949ِّرقم4/369ِِّّ(،ِّواحل اك مِّيفِّال م ستدرك،ِّكتابِّالفراض،ِّ)54

روِّب ِّالعاصِّرضيِّهللاِّعنهما. ِّب ِّع م 

ِّ(.7/189ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقالِّاب ِّاملل ق   :ِّوفيهِّعبدِّالر دم ِّب ِّزايفِّاإلف ر يق يِّوفيهِّضعف.ِّالبدرِّاملنريِّ)

ِّواأللبان ِّيفِّضعيفِّسن ِّأيبِّفاوفِّ)ص ِّيفِّالت لخيص، ِّالذ ه ب  رقم225ِِّّواحلديثِّضع فه
2885.)ِّ
إذِّكانتِّيفِّمعىنِّماِّأخذِِّّ-إىلِِّّ-اآليةِّاحملكمةِّهيِّكتابِّهللاِِّّ:ايب  َِّّ ِّ)قالِّاخل ِِّّقوله:ِّ(5)

 ِّوِّ)ج(.ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(ِّا(عنهماِّنص ِّ
(6)ِّ َ ت  ِّاخل َّ ايب  ،ِّولدِّسنةِّ:ِّهوِّأبوِّسليمانِّدم  دِّب ِّالمط اب  ه ،319ِّحمم دِّب ِّإبراهيمِّالب س 

ِّوأيبِّالع ب اسِّ صاحبِّكتابِّمعاملِّالس ن ،ِّوكتابِّغريبِّاحلديث،ِّمسعِّم ِّأيبِّسعيدِّب ِّاألع ر ايب   
ف ر اي ي ن  ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ ِّوغريمها،ِّوحد ثِّعنهِّأبوِّعبدِّهللاِّاحل اك مِّوأبوِّح ام دِّاإلس  ِّه.388ِّاألص م  

= 
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ِّ.عملِّبناسخهاِّي ِّإّن ِّوِِّّ،بهِّاآليِّماِّهوِّمنسوخِّالِّيعمل
ِِّّ.ةن ِّاملروي ِّمِّم ِّالس ِّىِّهللاِّعليهِّوسل ِّهِّصل ِّجاءِّعنِّ(1)اابتةِّملالث ِِّّهيِّ:ةِّالقاضمةن ِّوالس ِّ
ِِّّ:هِّحيتملِّوجهنيفإن ِِّّ:اِّقولهِّأوِّفريضةِّعافلةوأم ِّ

ِّأنِّيكوِِّّ:أحدمها ِّواألنصباءِّعلىِّالس  ِِّّكونِّم ع د ل ة ِّتفنِّم ِّالعدلِّيفِّالقسمة هام
ِِّّ.ةن ِّاملذكورةِّيفِّالكتابِّوالس ِّ

فتكونِّهذهِِّّ،وم ِّمعانيهماةِّن ِّأنِّتكونِّمستنبَّةِّم ِّالكتابِّوالس ِِّّ:جهِّاآلخروالوِّ
ِِّّالفريضة ِّوالس ِِّّ(2)ماتعدل ِّالكتاب ِّع  ِّعنهماِِِّّّإذِّ،ةن ِّأخذ ِّأخذ ِّما ِّمعىن ِّيف كانت

ِّ.(3)(ا ِّنص
ِّ.(4)الفراض،ِّثلثِّالعلمِّ:هِّقالن ِّرويِّع ِّاب ِّمسعوفِّرضيِّهللاِّعنهِّأِّوقد

                                                           

= 

(ِّ (،ِّوتذكرة428ِّرقم3/1205ِِّّ(،ِّوِّ)175رقم2/486ِِّّانظر:ِّمعجمِّاألفبءِّللح م وي  
 (.12رقم17/23ِِّّ(،ِّوسريِّأعالمِّالن بالءِّ)950رقم3/149ِِّّاحل ف اظِّ)
ِّيفِّمعاملِّالس ن  ِّ)مبا(.(1ِّ)
ِّيفِّمعاملِّالس ن  ِّ)مبا(.ِّ(2ِّ)
 (.4/89)ِّايب   َِّّ ِّ ِّللخ ِّن ِّمعاملِّالس ِِّّ(3)
ِّهذا(4ِّ) (،ِّوملِّأقف402ِّاألثرِّع ِّاب ِّمسعوفِّاب  ِّرجبِّيفِّجامعِّالعلومِّواحلكمِّ)صِّذ ك ر 

ِّهذاِّاألثرِّعلىِّإسناف.

(ِّ ِّجامعه ِّيف ِّم ع م ر  ِّق  ت اف ة ِّقول ِّم  ِّالعلم(، ِّثلث ِّ)الفريضة ِّبلفظ رقم11/462ِِّّوأخرجه
ِّالفراض،21013 ِّتعليم ِّعلى ِّاحلث  ِّبب: ِّيفِّكتابِّالفراض،، ِّالكربى، ِّالس ن  ِّيف ِّوالب  ي  ه ق ي  ،)ِّ

ِّ(.12184ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرقم6/345ِِّّ)

ب لِّيفِّالع ل لِّومعرفةِّالر  جالِِّّ-بلل فظِّنفسهِِّّ-وأخرجهِّأيضا ِّ ن   ِّب ِّح  م ِّقولِّط او سِّأدمد 
ِّعلىِّتعليم117ِّرقم1/174ِِّّ) ِّيفِّالس ن ِّالكربى،ِّيفِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّاحلث  (،ِّوالب  ي  ه ق ي 

ِّ(.12184رقم6/345ِِّّالفراض،ِّ)
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ِّعمر ِّهللاِّ(1)وع  ِّحتد ِّإِّ:عنهِّرضي ِّفتحد ِّذا ِّالفراض،ثتم ِّيف ِّفاهوإِّ،ثوا ِّهومت واِّذا
ِّ.(2)يرمبل

ِّأن ِّ ِّعنه ِّوروي ِّيويل   ِّال ِّكان ِّحِّا ِّحدِّأه ِّاملؤمنني ِّقسمةِّم  ِّيعر  ِّهل ِّيسأله ىت
ِّ.نكرهاِّتركهوإنِّأِّ،هتهاِّوال ِّنِّاعرت ِّبقسمفإِّ؟الِّواملواريثِّأ

فالِّينبغيِِّّرضيِّهللاِّعنهمِّابعنيحابةِّوالت ِّم ِّالص ِِّّتعليمهاِّمجاعةِّعلىِّ(3)، ِّوقدِّح
ِّ.فيهاِّ(4)سعيت ِِّّأال ِِّّوالِّ،لعاملِّجهلها

ِّاشتهروِّ ِّالص ِِّّقد ِّأِّحابةم  ِّالفراض، ِّ،(5)ي ِّعلِّ:ربعةبعلم

                                                           

(1ِّ ِّالع د وي ،ِّولدِّعأممر( ي  :ِّهوِّأبوِّحفصِّعمرِّب ِّاخل َّ ابِّب ِّن  ف ي لِّب ِّعبدِّالع ز ىِّالق ر ش 
ِّب ِّكعبِّ ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّوع ِّأيبِّبكرِّوأ يب   بعدِّعامِّالفيلِّبثالثِّعشرةِّسنة،ِّروىِّع ِّالن ب  

ِّواب ِّمسعوفِّرضيِّهللاِّعنهماِّوغريمها،ِّا ستشهدِّيفِّاملدينةِّعلىِّرضيِّهللاِّعنهما،ِّوروىِّعنهِّعلي 
ي  ِّسنةِّ ِّه .23ِّيدِّأيبِّل ؤ ل ؤ ةِّال م ج و س 

(،ِّواإلصابة3830ِّرقم4/137ِِّّ(،ِّوأسدِّالغابةِّ)1878رقم3/1144ِِّّانظر:ِّاالستيعابِّ)
ِّ(.5752رقم4/484ِِّّ)

يفِّالس ن ِِّّي ِّق ِّه ِّي  ِّوالب  ِِّّ(،7952رقم4/370ِِّّاحل اك مِّيفِّال م ستدرك،ِّكتابِّالفراض،ِّ)رواهِِّّ(2)
ِّعلىِّتعليمِّالفراض،ِّ)الكربى،ِّكت ِّ(.12178رقم6/344ِِّّابِّالفراض،،ِّببِّاحل ث  

قالِّاحلاكم:ِّهذاِّوإنِّكانِّموقوفا ِّفإن هِّصحيحِّاإلسناف،ِّووافقهِّالذ ه ب ِّيفِّالت لخيص،ِّوقالِّ
(،ِّوضع فه1409ِّرقم3/186ِِِّّّلخيصِّاحلبريِّ)ت ِّالاحلافظِّاب ِّحجر:ِّرواتهِّثقاتِّإالِّأن هِّمنقَّع،ِّ

ِّ(.1666رقم6/107ِِّّواءِّالغليلِّ)األلب ان ِّيفِّإرِّ
 ض(.)حر ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 )والِّيتسع(.ِّ(ب)يفِِّّ(4)
(5ِّ ِّعليَ ( ِّاب ِّعم   ، ي 

ِّاه امش  ِّب ِّأيبِّط ال بِّب ِّعبدِّال م َّ ل بِّالق ر شي  ِّأبوِّاحلس ِّعلي  ِّهو :
صل ىِِّّرسولِّهللاِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّولدِّقبلِّالبعثةِّبعشرِّسننيِّعلىِّالص حيح،ِّروىِّع ِّالن ب ِّ

= 
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ِّ.عنهمِّرضيِّهللاِّ(2)اسواب ِّعب ِِّّ، ِّمسعوفوابِّ،(1)وزيدِّب ِّاثبت
ِِّّ.ةم ِّوإذاِّاختلفواِّاختلفتِّاألِّ،ةم ِّفقِّهؤالءِّاألربعةِّيفِّمسألةِّوافقتهمِّاألذاِّات ِّوإ

لك ِِّّ،خالفهىلِّإىلِّمذهبِّواثننيِّإِّيفِّموضعِّاخلال ِّذهابِّاثننيِّمنهمِّفقوملِّيت ِّ
ِّآ ِّوقعوا ِّاختلفوا ِّإِّ،حافا ِّحيث ِّثالثة ِّذهب ِّأو ِّوالرابع ِّمذهب ِّخالفهىل وهؤالءِِّّ،إىل

ِّ.(3)صوهامجيعِّأِّمواِّيفربعةِّتكل ِّاأل
                                                           

= 

استشهدِّعلىِّيدِّعليهِّوسل مِّكثريا ،ِّوروىِّعنهِّولداهِّاحلس ِّواحلسنيِّرضيِّهللاِّعنهماِّوغريمها،ِّهللاِّ
ي  ِّ
ِّ.ِّه40سنةِِّّعبدِّالر دم ِّب ِّم ل ج مِّاخل ار ج 

(،ِّواإلصابة3789ِّرقم4/87ِِّّ(،ِّوأسدِّالغابةِّ)1855رقم3/1089ِِّّانظر:ِّاالستيعابِّ)
ِّ(.5704ِِّّرقم4/464ِِّّ)

بَ (1ِّ) ِّمثِّالن ج اري ،ِّي كىنِّأبِّسعيد،ِّوقيل:ِّتزميدَبنََثم :ِّهوِّاب ِّالض ح اكِّاألن ص اري ِّاخل ز ر جي 
يكىنِّأبِّخ ار جةِّوقيلِّغريِّذلك،ِّولدِّقبلِّاهجرةِّإبحدىِّعشرةِّسنة،ِّروىِّع ِّالن بِّصل ىِّهللاِّعليهِّ

هماِّوغريمها،ِّوسل م،ِّوع ِّأيبِّبكرِّوعمرِّرضيِّهللاِّعنهما،ِّوروىِّعنهِّأبوِّهريرةِّوأنسِّرضيِّهللاِّعن
ِّ،ِّوقيلِّغريِّذلك.ه43،ِّوقيل:ِّه42،ِّوقيل:ِّه45تويفِّسنةِّ

(،ِّوسريِّأعالم1824ِّرقم2/346ِِّّ(،ِّوأسدِّالغابةِّ)840رقم2/537ِِّّانظر:ِّاالستيعابِّ)
ِّ(.2887ِّرقم2/490ِِّّ(،ِّواإلصابةِّ)85رقم2/426ِِّّالن بالءِّ)
،ِّاب ِّ:ِّهوِّأبوِّالعب اسِّعبدِّهللاِّب ِّالعب اسِّب ِّعبدِّال م ِّابنَعب اس(2ِّ) ي  ِّاه امش  َّ ل بِّالق ر شي 

ِّصل ىِّهللاِّعليهِّ ِّرسولِّهللاِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّولدِّقبلِّاهجرةِّبثالثِّسنني،ِّروىِّع ِّالن ب   عم  
ِّرضيِّهللاِّعنهماِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّع كرمةِّوطاووسِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ وسل م،ِّوع ِّعمرِّوعلي  

ِّه.68

ِّاالستيعابِّ) 3/933ِِّّانظر: ِّ)1588رقم ِّالغابة ِّوأسد ،)3/291ِِّّ ِّوسري3037ِّرقم ،)
ِّ(.4799ِِِّّّرقم4/121ِِّّ(،ِّواإلصابةِّ)51رقم3/331ِِّّأعالمِّالن بالءِّ)

(3ِّ ِّاملَّلبِّ)( ِّّناية ِّ)9/9انظر: عي  
ِّللر اف  ِّالكبري ِّوالش رح ِّشرح6/443ِّ(، ِّيف ِّواالبتهاج ،)

ِّ)صِّ ِّ)واالختال ِّيفِّأصوها181املنهاجِّللس ب ك ي  ِّوقالِّالس ب ك ي : ِّوالعول،ِِّّ(، ِّالفروض، سبعة:
ِّوالرف ،ِّواجلدات،ِّواجلد ،ِّوالوالء،ِّواألرحام،ِّواترةِّي  ت ف قِّالث الثةِّيفِّاألصول،ِّوخيتلفونِّيفِّالفروع(.ِّ
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ِِّّ.(3)رضيِّهللاِّعنهمِّ(2)وعمرِّومعاذِّ(1)يبِّبكرمِّيفِّمعظمهاِّكأومنهمِّم ِّتكل ِّ
ِِّّ.(6)رضيِّهللاِّعنهِّ(5)مِّيفِّمساضلِّمعدوفةِّكعثمانتكل ِِّّ(4) م/ِّومنهم

                                                           

ِّالت  ي م ي ،ِّخليفةِّرسولِّهللاِّأبوَبكر(1ِّ) ي  :ِّهوِّعبدِّهللاِّب ِّأيبِّق ح افةِّعثمانِّب ِّعامرِّالق ر ش 
ِّصل ىِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّلق  بِّبلص  ِّ ديق،ِّوولدِّبعدِّالفيلِّبسنتنيِّوستةِّأشهر،ِّروىِّع ِّالن ب  

ِّ.ِِّّه13هللاِّعليهِّوسل م،ِّوروىِّعنهِّعمرِّوعثمانِّوعلي ِّرضيِّهللاِّعنهمِّوغريهم،ِّتويفِّسنةِّ

(،ِّواإلصابة3066ِّرقم3/310ِِّّ(،ِّوأسدِّالغابةِّ)1633رقم3/963ِِّّانظر:ِّاالستيعابِّ)
ِّ(.4835ِّرقم4/144ِِّّ)

ِّاخل ز ر جي ،ِّأبوِّعبدِّالر دم ،ِّولدِّقبلِّبيعةِّالع ق ب ةِّهوِّاب ِّمأعماذ:َ(2ِّ) ج ب لِّب ِّعمروِّاأل ن ص اري 
ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّوروىِّعنهِّاب ِّعب اسِّواب ِّ بثمانِّعشرةِّسنةِّوقيلِّغريِّذلك،ِّروىِّع ِّالن ب  

ِّ.ه17،ِّوقيل:ِّسنةِّه18عمرِّرضيِّهللاِّعنهماِّوغريمها،ِّتويفِّبلَّاعونِّسنةِّ

(،ِّواإلصابة4960ِّرقم5/187ِِّّ(،ِّوأسدِّالغابةِّ)2416رقم3/1402ِِّّيعابِّ)انظر:ِّاالست
ِّ(.8055ِّرقم6/107ِِّّ)

ع ي  ِّ)9/9انظر:ِّّنايةِّاملَّلبِّ)ِّ(3)
ِّ(.6/443(،ِّوالش رحِّالكبريِّللر اف 

ِّأ(.5ِّ)م ِّتكل مِّيفِّمساضل(ِّبدايةِّ)ب/(4ِّ)
ِّاأل م وي ،عأث ممان(5ِّ) أبوِّعبدِّهللاِّوأبوِّعمرو،ِّولدِّبعدِِّّ:ِّهوِّاب ِّع ف انِّب ِّأيبِّالع اصِّالق ر شي 

ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّوع ِّأيبِّبكرِّوعمرِّرضيِّ ِّسننيِّعلىِّالص حيح،ِّروىِّع ِّالن ب   الفيلِّبست  
ِّ.ِّه35هللاِّعنهما،ِّوروىِّعنهِّاب ِّمسعوفِّواب ِّعمرِّرضيِّهللاِّعنهماِّوغريمها،ِّقتلِّيفِّسنةِّ

(،ِّواإلصابة3589ِّرقم3/578ِِّّ(،ِّوأسدِّالغابةِّ)1778رقم3/1037ِِّّانظر:ِّاالستيعابِّ)
ِّ(.5464ِّرقم4/377ِِّّ)

(،ِّوقالِّاب ِّال م ل ق   ِّبعدِّذكرِّم ِّتكل مِّم ِّالص حابةِّيفِّمجيع9/9ِّانظر:ِّّنايةِّال م َّ ل بِّ)ِّ(6)
أصولِّالفراض،ِّوم ِّتكل مِّيفِّمعظمهاِّوم ِّتكل مِّيفِّمساضلِّمعدوفةِّمنها:ِّ)وهذاِّمشهورِّيفِّكتبِّ

ِّعلم ِّع  ِّاحلرمني ِّإمام ِّاملنريِّالفراض،ِّنقله ِّالبدر ِّاحلديثي ة(، ِّالكتب ِّيف ِّحي  ض ر ن ِّالفراض،ِّوال اء
ِّ(.3/187لخيصِّاحلبريِّ)ت ِّال(،ِّوقالِّاب ِّحجر:ِّ)ملِّأقفِّعلىِّذلكِّمنقوال ِّإبسناف(،7/232ِّ)
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ِّإنظرِّالش ِِّّمث ِّ نِّمذهبهِّيفِّألِّ؛دهىلِّموضعِّاخلال ِّفاختارِّمذهبِّزيدِّوملِّيقل  ِّافعي 
وليسِِّّ،ىلِّالقياسومذهبهِّأقربِّإِّ،اِّوافقهِّيفِّاجتهافهّن ِّحابةِّوإتقليدِّالص ِّ/ِّاجلديدِّعدم

ِّ.لهِّقولِّمهجورِّفيهاِّخبال ِّغريه
ِّنهسنيفِِّّ(2) ك ِّ ِّالس ِّابِّرواهِّ(يدمِّز ِّك ِّض ِّر ِّف  ِّ)أ ِِّّ:هالمِّيفِّحق  ِّالس ِِّّ(1)عليه/ِّوقدِّقال

ِّ.(3)حاحالص  ِّ
علمكمِّبلفراض،ِّ)أِّ:قالمِّىِّهللاِّعليهِّوسل ِّصل ِِّّب ِّالن ِِّّن ِّعنهِّأِّهللاِّرضيِّ(4)وع ِّأنس
ِّاثبت ِّب  ِّالرت   ِِّّ(زيد ِّم ِِّّي ِّاض ِّس ِّوالن ِِّّي ِّذ ِّم ِّرواه ِّالرت   ِّاج ِّواب  ِّوقال حس ِِّّحديثِّ:ي ِّذ ِّم ِّه

                                                           

ِّأ(.3)عليهِّالس المِّيفِّحق  ه(ِّبدايةِّ)ج/(1ِّ)
ِّسعيدِّب ِّعثمانِّب ِّسعيدِّب ِّالس ك  ِّالب  ز ِّابنَالس كمن(2ِّ) اف ي ،ِّنزيلِّ:ِّهوِّأبوِّعلي   از،ِّالب  غ د 

ِّوسعيدِّب ِّه294مصر،ِّولدِّسنةِّ ت  ق ى،ِّمسعِّم ِّأيبِّالقاسمِّالب  غ و ي   ،ِّصاحبِّكتابِّالصحيحِّال م ن  
ِّب ِّسعيدِّوعليِّب ِّحمم دِّالد ق اقِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ ِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّعبدِّالغ ن    عبدِّالعزيزِّاحل ل ب   

ِّ.ِّه353

(ِّ ِّف م ش ق ِّاتريخ 21/218ِِّّانظر: ِّ)2519رقم ِّاحل ف اظ ِّوتذكرة ،)3/100ِِّّ (،890ِّرقم
ِّ)صِّ ِّ(.858رقم379ِِّّوطبقاتِّاحل ف اظِّللس ي وط ي  

ِّالكتابِّالِّيزالِّيفِّع دافِّاملفقوفات.(3ِّ)
(4ِّ ِّبعشرِّأنس( ِّاهجرة ِّقبل ِّولد ِّدمزة، ِّأبو ِّالن ج اري ، ي  ِّاخل ز ر ج  ِّالن ض ر ِّمالكِّب  ِّاب  ِّهو :

ِّصل ىِّهللا ِّعليهِّوسل م،ِّوع ِّأيبِّبكرِّوعمرِّرضيِّهللاِّعنهماِّوغريمها،ِّوروىِّسنني،ِّروىِّع ِّالن ب  
ِّ ِّفقيل: ِّوفاته ِّواختلفِّيفِّسنة ِّوغريمها، ري  ي ِّوالش ع ب  ِّاب ِّس  ِّه93عنه ِّوقيل: ِّوقيلِّغريِّه92، ،

ِّذلك.

(،ِّوسريِّأعالم258ِّرقم1/294ِِّّ(،ِّوأسدِّالغابةِّ)84رقم1ِّ/109ِِّّانظر:ِّاالستيعابِّ)
ِّ(.277ِّرقم1/275ِِّّواإلصابةِّ)(،62ِّرقم3/395ِِّّالن بالءِّ)

 [أ5/]أ
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ِِّّ.(3)يخنيعلىِّشرطِّالش ِِّّ(2)صحيحِّ:وقالِّاحلاكمِّ،(1)صحيح

                                                           

 )حديثِّصحيحِّحس (.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 ِّالِّتوجدِّيفِّ)ب(.)صحيح(ِِّّ(2)
(3ِّ ِّبب:ِّ( ِّوسل م، ِّهللاِّصل ىِّهللاِّعليه ِّرسول ِّاملناقبِّع  ِّكتاب: ِّيفِّسننه، ِّالت  ر م ذ ي  رواه

ِّب ِّاجلراحِّرض يِّهللاِّعنه  ِّوأيبِّعبيدة ِّب ِّكعب، ِّوأ يب   ِّوزيدِّب ِّاثبت، ِّب ِّجبل، م،ِّمناقبِّمعاذ
ِّحدي ثِّحس ِّصحي حِّ)صِّ ِّهذا 856ِِّّوقال: 3790ِّرقم ِِّّ ِّالس ن 3791ِّو ِّيف ِّوالن س اضي  ،)

(،ِّواب ِّماجه8229ِّرقم7/363ِِّّالكربى،ِّكتاب:ِّاملناقب،ِّمناقبِّزيدِّب ِّاثبتِّرضيِّهللاِّعنهِّ)
154ِّرقم43ِِّّيفِّسننهِّيفِّاملقد  مة،ِّبب:ِّيفِّفضاضلِّأصحابِّرسولِّهللاِّصلىِّهللاِّعليهِّوسلمِّ)صِّ

احلاكمِّيفِّمستدركه،ِّيفِّكتاب:ِّمعرفةِّالصحابةِّرضيِّهللاِّتعاىلِّعنهم،ِّذكرِّمناقبِّزيدِّ(،ِّو155ِّوِّ
(ِّ ِّوسلم ِّهللاِّعليه ِّاثبتِّكاتبِّالنبِّصلى 3/477ِِّّب  ِّوأيضا ِّيفِّكتابِّالفراض،5784ِّرقم ،)

ِّ(،ِّوقال:ِّهذاِّحديثِّصحيحِّعلىِّشرطِّالش يخنيِّوملِّخيرجاه.7962رقم4/372ِِّّ)

ِّب ِّحنبلِّيفِّمسن 21/405ِّدهِّيفِّمسندِّأنسِّب ِّمالكِّرضيِّهللاِّعنهِّ)ورواهِّأيضا ِّأدمد 
ب انِّيفِّصحيحهِّيفِّثالثةِّمواضعِّم ِّكتابِّإخبارهِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م13990ِّرقمِّ (،ِّواب ِّح 

(،ِّويفِّذكرِّزيد7131ِّرقم16/74ِِّّع ِّمناقبِّالص حابة،ِّيفِّذكرِّمعاذِّب ِّجبلِّرضيِّهللاِّعنه،ِّ)
(ِّ ِّاثبتِّرضيِّهللاِّعنه 16/85ِِّّب  ِّويف7137رقم ِّوالت ابعنيِّرضيِّهللاِِّّ(، ِّالص حابة ببِّفضل

ِّاإلخبارِّع ِّالقصدِّبلت خصيصِّيفِّالفضيلةِّألقوامِّأبعياّنمِّ) (،7252ِِّّرقم16/238ِِّّعنهم،ِّذكر 
ِّكل همِّم ِّحديثِّأنسِّب ِّمالكِّرضيِّهللاِّعنه.

قالِّالرت   م ذ ي :ِّهذاِّحديثِّحس ِّصحيح،ِّوقالِّاحلاكم:ِّهذاِّحديثِّصحيحِّعلىِّشرطِّ
ِّخي ِّ)صِّالش يخنيِّومل ِّاالبتهاج ِّيف ِّوالس ب ك ي  ِّالت لخيص، ِّيف ِّالذ ه ب   ِّووافقه ِّورج ح183ِّرجاه، ،)

رجِّيفِّالن قلِّ) وقالِّشيخِّ(،74ِّرقم687ِِِّّّ-2/676ِّاخل َّ يبِّإرسالهِّكماِّيفِّالف ص لِّللو ص لِّال م د 
ِّلذلكِّبقوله:ِّ"أفرضكمِّزيد"،ِّوهوِّحديثِّضعيف؛ِّالِّأصلِّ اإلسالمِّاب ِّتيمية:ِّ)وبعضهمِّحيتج 

ِّأبوِّعبيدةِّملِّيصحِّفيهِّل ه،ِّوملِّيك ِّزيدِّعلىِّعهدِّالن ب  ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسلمِّمعروفا ِّبلفراض،،ِّحىت 
ِّأم ةِّأمني،ِّوأمنيِّهذهِّاألم ةِّأبوِّعبيدةِّب ِّاجلر اح"(ِّجمموعِّالفتاوىِّ) (،31/342ِّإالِّقوله:ِّ"لكل  

ِّ ِّحجر: ِّاب  ِّاحلافظ ِّإن ِّ)وقال ِّقالوا: ِّاحلف اظ ِّأن  ِّإال ِّصحيح ِّاإلرسال،ِِّّإسنافه ِّأو له الص وابِّيف
= 
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ب ِِّّتِّزيدم ِّ)أفرضِّأِّ:نسِّبلفظوأِّ(2)م ِّحديثِّاب ِّعمرِّيضا ِّاحلاكمِّأِّ(1)ورواه
ِِّّ.(3)يخنيصحيحِّعلىِّشرطِّالش ِِّّ:وقالِّ(اثبت

                                                           

= 

ِّأعلم ِّوهللا ِّالبخاري  ِّعليه ِّاقتصر ِّما ِّمنه ِّالبخاري ِّها.ِّ(واملوصول ِّعليه ِّاقتصر ِّبل ذي ِّويقصد ،
ِّأمين ناِّأ ي  ت هاِّاأل م ة ِّأبوِّع بيدة ِّب ِّاجل ر اح(،ِّفتحِّالباريِّ) ِّأمة ِّأ مينا ،ِّوإن  ِّلكل   رقم7/93ِِّّحديث:ِّ)إن 

ِّآخر3744 ِّموضع ِّيف ِّوقال ِّحديثِّحس ((، ِّ)وهو ،ِّ(6738ِّرقم12/20ِّ)ِّالباريِّفتح :
(ِّ ِّاألحافيثِّالص حيحة ِّسلسلة ِّيف ِّاأللب ان  3/223ِِّّوصح حه ِّب 1224ِّرقم ِّمشهور ِّوذكر ،)

ِّاأللب ان ِّتراجعِّع ِّتصحيحهِّهذاِّاحلديث،ِّوعل قِّتضعيفهِّخبَّ  هِّعلىِّهامشِّالث الثِّم ِّ حس ِّأن 
رقمِّاحلديث43ِِّّمشهورِّب ِّحس ِّآلِّسلمانِّ)صِِّّ)الص حيحة(،ِّانظرِّسن ِّاب ِّماجهِّبعتناء

ِّ(.2،ِّحاشيةِّرقم154
ِّ-إىلِِّّ-أفرضِّأمتِّزيدِِّّ:م ِّحديثِّاب ِّعمرِّوأنسِّبلفظِّ)ورواهِّاحلاكمِّأيضا ِِّّقوله:ِّ(1)

 ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.انتهى.ِّغريبة(ِِّّاجتهدِّفوافقِّزيدا ِّ
(2ِّ ِّالع د و ي ،ِّولدِّيفِّ:ِّهوِّأبوِّعبدِّالر دم ِّعبدِّهللاِّب ِّعمرِّب ِّاخل َّ ابِّالق ر ش ِّابنَعمر( ي 

ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّوع ِّأيبِّبكرِّوعمرِّرضيِّ الس نةِّالث انيةِّأوِّالث الثةِّم ِّالبعثة،ِّروىِّع ِّالن ب  
،ِّوقيلِّه73هللاِّعنهماِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّجابرِّواب ِّعب اسِّرضيِّهللاِّعنهماِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ

ِّغريها.ِّ

(،ِّواإلصابة3082ِّرقم3/336ِِّّ(،ِّوأسدِّالغابةِّ)1612رقم3/950ِِّّانظر:ِّاالستيعابِّ)
ِّ(.4852ِّرقم4/155ِِّّ)

(3ِّ لفظِّ)أفرضِّأم تِّزيدِّب ِّاثبت(ِّرواهِّاحلاكمِّيفِّاملستدركِّم ِّحديثِّأنسِّب ِّمالكِّ(
ِّ(.3،ِّحاشية:124ِّرضيِّهللاِّعنهِّوقدِّسبقِّخترجيهِّ)صِّ

ِّعنهم،ِّذكرِّعبدِّورواهِّاحلاكم ِّأيضا ِّيفِّاملستدركِّيفِّكتاب:ِّمعرفةِّالص حابةِّرضيِّهللاِّتعاىل
(ِّم ِّحديثِّاب ِّعمرِّرضي6281ِّرقم3/616ِِّّهللاِّب ِّعب اسِّب ِّعبدِّاملَّ لبِّرضيِّهللاِّعنهماِّ)
ِّهللاِّعنهماِّبلفظ:ِّ)وإن ِّأفرضهاِّزيدِّب ِّاثبت(.

ِّيفِّالت لخيص:ِّ)كوثرِّب ِّحكيم(ِّساقط،ِّكماِّيفِّحاشيةِّاملستدركِّ) 3/616ِّقالِّالذ هب 
ِّ(.6281رقمِّ
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فوافقِِّّاجتهدِّافعي ِّالش ِِّّن ِّقوهم:ِّإِّردمهِّهللاِّ(1)ي ِّار ِّز ِّالف ِّي ِّيخِّاتجِّالد  ِّاستشكلِّالش ِّ
ىلِّأقربِّإِّهن ِّألِّ؛الِّفاضدةِّيفِّقوهمِّ(2)هن ِّأبِّ،ىلِّالقياسألن هِّأقربِّإِّ؛اجتهافهِّاجتهافِّزيد

وِّملِّقولِّغريهِّأِّخذِّبهِّسواءِّوافقعليهِّاألِّجيباجملتهدِِّّماِّيغلبِّعلىِّظ   ِِّّن ِّفإِّ،القياس
ِّقضي ِّّن ِّوإِّ،يوافق ِّالغ ِّا ِّكالم ِّنظرا ِِّّي ِّافعالش ِِّّن ِّأِّايل  ِّز ِّة ِِّّجممال ِِّّنظر ِّالص ِّأيف ِّيفِّقوال حابة

ِّوذلكِّمالفِّلقوهمِّاجتهدِّفوافقِّزيدا ِِّّ،(3)ياسلقربهِّم ِّالقِّ؛حِّقولِّزيدالفراض،ِّفرج ِّ
َِّ.(4)انتهى

َِّ:ةيبَمرَ غَم ِّزيد ِّاسم ِّيف ِّالفراض،ِّيفأاجتمع ِّن ِّأِّ:وذلكِّ؛غالبِّقواعدهاِّ(5)صول
َِّ.(6)صولِّاملساضلِّسبعةأوِِّّ،ساءوهيِّعدفِّالواراثتِّم ِّالن  ِِّّ:ايِّبسبعةالز ِّ

ِِّّ.مرحاصنا ِّذويِّاألأوِِّّ،جالوهيِّعدفِّالوارثنيِّم ِّالر  ِِّّ:بعشرةِّءواليا
                                                           

ب اعِّالف ز ار ي ،ِّاملعرو ِّار يَ اتجَالد  ينَالفمزَمِّ(1) :ِّهوِّأبوِّحمم دِّعبدِّالر دم ِّب ِّإبراهيمِّب ِّس 
ل ي د،ِّولهِّشرحِّعلىِّالورقاتِّيفِّأصولِّه624بلف ر ك اح،ِّولدِّسنةِّ ،ِّصاحبِّكتابِّاإلق ل ي دِّل د رءِّالت  ق 

ِّواب ِّالص الح،ِّومسعِّمنهِّابنهِّإبراهيمِّوأبوِّالعب اسِّ ي ةِّالفقه،ِّمسعِّم ِّاب ِّالل ت     ِّالد  ي ِّاب ِّت  ي م  تقي 
ِّ.ِِِِِِّّّّّّه690وغريمها،ِّتويفِّسنةِّ

(ِّ ِّللس ب ك ي   ِّالكربى ِّالش افعية ِّطبقات 8/163ِِّّانظر: ِّالفقهاء1160ِّرقم ِّوطبقات ،)
(ِّ ِّكثري ِّالب  2/921ِِّّالش افعي  ني ِّ)3رقم ب ة ِّش ه  ِّقاضي ِّالب  ِّالش افعية ِّوطبقات رقم2/222ِِّّ(،

470.)ِّ
 )فإنه(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(2)
ِّ)انظر:ِّ(3ِّ) ِّ(.4/332ِّالوسيطِّللغ ز ايل  
 .ِّالِّتوجدِّيفِّ)ج(ِّ)انتهى(ِّ(4)
ايِّبسبعة(ِّوالباءِّبثننيِّوالز ِِّّ-إىلِِّّ-ايِّبسبعةِّوذلكِّأنِّالز ِِّّ؛)يفِّغالبِّقواعدهاِّقوله:ِّ(5)

 ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.
ِّ.2ِّ،3ِّ،4ِّ،6ِّ،8ِّ،12ِّ،24أيِّاملت فقِّعليهاِّوهي:ِّ(6ِّ)

ِّ.18ِّ،36ِّوأم اِّاملختلفِّفيهاِّفهي:ِّ



 127َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّأبوالد ِّ ِِّّ:(1)ربعةال ِّاملرياثأعدف ِّي ِِّّ،(2)سباب ِّوي  ِّر ِّوم  ثر ِّو ِّث
ِّي ِِّّ،(3) ِّوالِّر ِّوال ث

ثر ِّو ِّي  ِّ
ثر ِّو ِّثِّوالِّي  ِّر ِّوم ِّي ِِّّ،(4)

ِّ.(7)(6)وعكسهِّ(5)
ِِّّ.صحابِّالفروضأعدفِِّّحدِّوعشرونِّوهوأِّ:الثةومجلةِّحروفهِّالث ِّ

ِّخلمسةالن  ِّ ِّالثننيوالر ِِّّ،(8)صف ِّلواحدوالث ِِّّ،(9)بع ِّأللثاوالث ِِّّ،(10)م  ِّ،(11)ةربعن

                                                           

 زايفةِّ)وهي(.ِّ(ج)يفِِّّ(1)
ِّوهي:ِّالقرابة،ِّوالن  كاح،ِّوالوالء،ِّواإلسالم.ِّ(2ِّ)
ِّ(.4/159ِِّّمثاله:ِّزوجني،ِّوأخوي ،ِّانظر:ِّمغنِّاحملتاجِّ)(3ِّ)
ِّ(.4/159ِِّّمثاله:ِّرقيق،ِّومرتد،ِّانظر:ِّمغنِّاحملتاجِّ)(4ِّ)
(5ِّ )(ِّ ِّوالس الم،ِّانظر:ِّالن جمِّالوه اجِّللد م ري ي   (،ِّومغن6/178ِّوهمِّاألنبياءِّعليهمِّالص الة
ِّ(.4/159احملتاجِّ)
مِّالو ه اجِّ)ِّ(6) ِّ(.4/159(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/109انظر:ِّالن ج 
(7ِّ ِّعلىِّ(  ع ت قِّبعض ه 

ِّوامل ِّاجل ن نيِّيفِّغ ر ت ه، ِّومها: ِّم ِّي  و ر ثِّوالِّي ر ث، ِّأي: ِّ)وعكسه( قوله:
ِّ(.4/159ِِِّّّاحملتاجِّ)(،ِّومغن6/5األظهر:ِّأن هِّي ور ث،ِّفقطِّالِّغريمها،ِّانظر:ِّروضةِّالَّ البنيِّ)

 ؤل  فِّبقوله:ِّ)وم ِّي ر ثِّوي  و ر ثِّ
ِّأقسامِّالن اسِّيفِّاإلرثِِّّ-إىلِِّّ-وقصدِّامل وعكسه(ِّأيِّأن 

ِّأربعة.ِّ
(8ِّ ِّبثالثةِّ( ِّاالب  ِّوبنت ِّوالبنتِّبشرطني، ِّالوارث، ِّالفرع ِّعدم ِّواحد: ِّبشرط ِّالز وج وهم:

ِّشروط،ِّواألختِّالش قيقةِّأبربعةِّشروط،ِّواألختِّألبِّخبمسةِّشروط.ِّ
ِّوهم:ِّالز وجِّبشرطِّواحد:ِّوجوفِّالفرعِّالوارث،ِّوالز وجةِّبشرطِّواحد:ِّعدمِّالفرعِّالوارث.ِّ(9ِّ)
ِّوهيِّالز وجةِّبشرط:ِّوجوفِّالفرعِّالوارث.ِّ(10ِّ)
(11ِّ ِّواألختانِّألبِّ( ِّفأكثر، ِّالش قيقتان ِّواألختان ِّاالب ِّفأكثر، ِّوبنتا ِّفأكثر، ِّالبنتان وهم:
ِّفأكثر.ِِّّ
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ِِّّ،(2)دسِّلسبعةوالس ِِّّ،(1)لثِّالثننيوالث ِّ ِّ،بثننيِّءوالباِّ،خبمسةِّءفاهاِّ(هبادبز)وجتمعها
ِِّّ.(4)(3)ايِّبسبعةوالز ِِّّ،بثننيِّءوالباِّ،ربعةالِّأبوالد ِِّّ،لفِّبواحدواأل

ي  ِّاع ِّز ِّو ِّتلميذِّاأل ِِّّ(5)الوليدِّب ِّمسلمِّن ِّأِّي ِّك ِّماِّح َِّ  ِّر َِّّ ِّالوم ِّ
هِّن ِّأىِّيفِّمنامهِّكأرِِّّ(6)

ِّبستاان ِّ ِّمأفِّفخل ِّمجيع ِّم  ِّاألكل ِّالعنب ِّسوى ِّفيه ِّعلىففس ِِّّ،بي،ا ِّ،ي  ِّاع ِّز ِّو ِّاأل ِِّّره
                                                           

ِّةِّألمِّبثالثةِّشروط.ِّوهم:ِّاألمِّبثالثةِّشروط،ِّواإلخوِّ(1ِّ)
(2ِّ وهم:ِّبنتِّاالب ِّفأكثرِّبشرطني،ِّواألبِّبشرط،ِّواجلدِّبشرطني،ِّواألمِّأبحدِّشرطني،ِّ(

ِّواجلدةِّبشرط،ِّواألختِّألبِّفأكثرِّبشرطني،ِّوولدِّاألمِّبثالثةِّشروط.ِّ
(3)ِّ(ِّ مِّالو ه اجِّللد م ري ي   ِّ(.6/109انظر:ِّالن ج 
ِّوالِّ(4) ِّبثنني... ِّوالباء ِّخبمسة، ِّ)فاهاء ِّحبرو ِّقوله: ِّالَّريقة ِّهذه ِّتسمى ِّبسبعة( ز اي

ِّض ظ غ (ِّ ِّث خ ذ  ِّس ع ف صِّق  ر ش ت  ِّك ل م    ِّح َّ  ي ِّه و ز ِّ)أ ْب  د ِّالنحو ِّهذا ِّعلى ِّوترتيبها حسابِّاجل م ل
ِّف:3،ِّج:2،ِّب:1فيمثل:ِّأ: ِّز:6،ِّو:5:ه،4ِّ، ،30ِّ،ِّل:20،ِّك:10،ِّي:9،ِّط:8،ِّح:7،

ِّن:40م: ِّس:50، ِّع:60، ،70: ِّ ِّص:80، ،90ِّ ِّق: ِّر:100، ِّش:200، ،300ِّ،
ِّث:400ت: ِّخ:500، ِّذ:600، ِّض:700، ِّظ:800، ِّغ:900، ِّمفاتيح1000ِّ، ِّانظر: ،

ِّ(.219ِّ،220العلومِّللخ و ار ز م ي  ِّ)صِّ
(5ِّ ل م( َمأس  َبن ِّالع ب اسِِّّالومل ي د ِّبن ِّموىل ِّوقيل: ِّأ م ي ة ِّبن ِّموىل ي ، ِّالق ر ش  ِّالع ب اس ِّاب  ِّهو :

ِّأبوِّالع ب اس،ِّولدِّسنةِّ ، ق ي  ِّواأل و ز اع ي  ِّ،ِّه119ِّالد  م ش  ِّويزيدِّب ِّأيبِّم ر مي  ي انِّالث  و ر ي   مسعِّم ِّس ف 
ِّتويفِّسنةِّ ِّوغريهم، ي ن   

ِّاب ِّال م د  ِّوعلي  ب لِّوإسحاقِّب ِّر اه و ي ه ن   ِّأدمدِّب ِّح  وغريهم،ِّوحد ثِّعنه
ِّ.ه194ِّ،ِّوقيل:ِّسنةِّه195ِّ

(ِّ ب ان ِّالث  ق اتِّالب ِّح   ِّواتريخِّفمشقِّ)9/222انظر: ،)63/274ِِّّ ِّوتذكرةِّ(8046رقم ،
ِّ(.254ِّرقم11/151ِِّّ(،ِّوهتذيبِّالت هذيبِّ)282رقم1/221ِِّّاحل ف اظِّ)
ق ي ،ِِّّ:المو زماع يَ (6ِّ) ِّالد  م ش  روِّحي  م دِّاأل و ز اع ي  ر وِّب ِّأيبِّع م  هوِّأبوِّعمروِّعبدِّالر دم ِّب ِّع م 
ف عِّموىلِّاب ِّه88ِّولدِّسنةِّ ر ي ِّوان  حِّوالز ه  عمرِّوغريهم،ِّوحد ثِّعنهِّ،ِّحد ثِّع ِّع َّ اءِّب ِّأيبِّر ب 

ِّ.ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه157ِّش ع ب ةِّوعبدِّهللاِّب ِّال م ب ار كِّوالث  و ر ي ِّوغريهم،ِّتويفِّسنةِّ

(ِّ ِّاأل ع ي ان ِّو ف يات 3/127ِِّّانظر: ِّ)361رقم ِّاحل ف اظ ِّوتذكرة ،)1/134ِِّّ (،177ِّرقم
ِّ(.484رقم6/238ِِّّوهتذيبِّالت هذيبِّ)
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ِّله ِّكل  ِِّّيب ِّص ِّت ِِّّ:فقال ِّالعلوم ِّم  ِّالفراض،إها ِّالع ِّه ِّو ِّالفراض،ِّج ِِّّن ِّإفِّ؛ال ِِِّّّ(1)لمر ِّن ِّأكما
ِِّّ.(2)بي،ِّجوهرِّالعنبالعنبِّاأل
َهزَ يَ هَ تمَ َةَ نمَؤَ مَأَنَ هَمَ ي َلمَإ ََاجَأتَماَحيمَمهَوَمنَأفَمكَمََجَمرَ خَ أأََانَأسَمنَ اإلَ َاتَماَمَمذَمإ ََكَمل َذَمَلَأوَ أَمفَم)َ:قال

ِّ:(هالَ مَمَبَ لَ صَأَنَ مَ َ(3)دمف ن هوَم
ِّ،ثر  ِّاملو ِِِّّّالوارثِّماِّيستغنِّعنهىلإدفعِّاِّي ِّّن ِّإوِِّّ،ىلِّذلكإتاجِّحمهِّن ِّألِّ؛ملعرو أيِّب ِّ

ِّن ِّألوِّ ِّي ِّإه ِّكان ِّللحي  ِّذا ِِّّرتك ِّف ِّس ِّل ِّف  ِّعند ِّبهثوبِّي/ِّ(5)(4)ت ِّس ِّه ِّأِّ(6)تفاملي  ِِّّ،ليق ِّنأوىل
ِّوي ِّي ِّ ِّانقَّعِّواملي  ِِّّ،لنفسهِّىويسعِّ(7)يعاجلِّاحلي ِِّّن ِّألِّ؛وارىسرت ِّقد ت

                                                           

 )العلوم(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
(،ِّوك ش ا ِّالق ن اعِّع ِّمنت5/318ِّال م ب د عِّيفِّشرحِّاملقن عِّ)ِّيفهذهِّالق ص ةِِّّتدِّأورفوق(2ِّ)
ِّ(.4/490اإلقن اعِّ)

ِّع س اك رِّيفِّاتريخِّفمشقِّ) (،ِّوال م ز  ي 7143ِّترمجةِّرقم56/327ِِّّوحكىِّهذهِّالق ص ةِّاب  
(،11ِّرقم10/118ِِّّءِّ)(،ِّوالذ ه ب  ِّيفِّسريِّأعالمِّالن بال5716رقم27/59ِِّّيفِّهتذيبِّالك م الِّ)

ِّبلوف  ي اتِّ) .2312ِّرقم5/159ِِّّوالص ف دي ِّيفِّالو ايف  ي انِّالث  و ر ي   ِّمعِّشيخهِّس ف  يب    ِّ(،ِّع ِّالف ر اي 
 جتهيزه(.ِّففنهِّوِّ)ِّ)ب(يفِِّّ(3)
 ة(.)حص ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
و تِّمثلِّالد س تِّم ِّالث  ياب:ِّماِّيلبس ه ِّاإلنسانِّويكفيهِّلرتف ف ه ِّيفِّحواضجه،ِّواجلمعِّف س ِِّّ(5)

ِّف  ل سِّوف  ل و س.

ِّ(.165(،ِّوالتوقيفِّعلىِّمهم اتِّالت عاريفِّ)ص74ِّانظر:ِّاملصباحِّاملنريِّ)صِّ
،ِِّّمل  ِِّّملاِّيقالِّاملي  تِّبعضهم:ِّوقالِّواحد،ِّواملعىنِّوم ي ت،ِّقالِّالز ج اج:ِّ)يقالِّم ي  ت،ِّ(6) مي ت 
،ِّق د ِِّّملاِّواملي ت ِّ اِّخَّأ،ِّوهذاِّم ات  س ي م وت(ِّمعانِّالقرآنِّوإعرابهِِّّوملاِّ،ماتِّقدِّملاِّيصلحِّمي  تِّإ ّن 

(2/144.)ِّ

 (.2/91(،ِّولسانِّالعربِّ)14/244وانظر:ِّهتذيبِّاللغةِّ)
ِّي زاولِّأمورهِّبنفسه.ِّن ِّاحلي ِّأع اجل  ِّالش يءِّع الجا ِّوم ع اجل  ةِّأيِّز او ل هِّوم ار س ه،ِّواملرافِّهناِِّّ(7)

= 

 [ب5/]أ



 130َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّمبوتهِّ(1)عالجه ِّوسل ِِّّهللاِّ(2)ىصل ِّ/ِّهن ِّوألِّ،وسعيه ِّكف ِّعليه ِّم ِّم ِّع ِّع ِّص ِّ  ري ِّم ِّبِّب 
يفِِّّ(3)

ه ِّت ِّف ِّر ِّب  ِّ
ه ِّت ِّر ِّّن  ِِّّوأِّ(4)

ِِّّ.(6)وملِّيك ِّلهِّغريهاِّ(5)

                                                           

= 

 (.6/108ِّ،109(،ِّواتجِّالعروسِّ)2/327انظر:ِّلسانِّالعربِّ)
 )قدِّانقَّعِّعملهِّمبوته(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
ِّب(.5)صل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّكف  ِّم ص ع ب(ِّبدايةِّ)ب/(2ِّ)
ِّالع ب د ري ،ِّأبوِّعبدِّهللا،ِّأسلمِّقدميا ِّوالن ب ِّصل ىِّمأص عمبَبنَعأممي َ(3ِّ) ي  :ِّهوِّاب ِّه اشمِّالق ر ش 

رسولِّهللاِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّإىلِّاملدينةِّهللاِّعليهِّوسل مِّيفِّفارِّاأل ر ق م،ِّهاجرِّاهجرتني،ِّوقدِّبعثهِّ
ِّواستشهدِّيفِّأ حدِّسنةِّ ِّاألوىلِّليفق  ه ه م،ِّوشهدِّبدرا ، ِّوكانِّه3بعدِّانصرا ِّالن اسِّم ِّالع ق بة ،

ِّسنة،ِّأوِّأكثرِّقليال .40ِّعمرهِّيومِّاستشهدِّ

(،ِّواإلصابة4936ِّرقم5/175ِِّّ(،ِّوأسدِّالغابةِّ)2553رقم4/1473ِِّّانظر:ِّاالستيعابِّ)
ِّ(.8020ِّرقم6/98ِِّّ)

(4ِّ ِّومجعهاِّ( ِّاألعراب، ِّت  ل بسه غر، ِّص  ِّفيه ِّم ر ب ع ِّأسوف ِّوقيلِّك س اء ِّاملخَّ َّة، ل ة ِّالش م  الب  ر ف ة:
ِّب  ر ف.

ِّالص  حاحِّ) ِّ)2/447انظر: ِّيفِّغريبِّاحلديثِّواألثر ِّالن  هاية ِّواتجِّالعروس1/116ِّ(، ،)
(7/414ِّ.)ِّ

م  َّ َّ ةِّم ِّم آز رِّاألعرابِّفهيِّّن  ر ة،ِّومجعهاِّالن م ر ة:ِّك س اءِّملو نِّم ِّصو ،ِّوكل ِّمش  ل ةِّ(5ِّ)
ذ تِّم ِّلونِّالن م رِّملاِّفيهاِّم ِّالس وافِّوالب  ي اض. اِّأ خ  ِّّن  ار،ِّكأّن 

يح نيِّ)ص15/158ِّانظر:ِّهتذيبِّالل غةِّ) (،ِّوالن  هاية392ِّ(،ِّوتفسريِّغريبِّماِّيفِّالص ح 
ِّ(.5/118ِّيفِّغريبِّاحلديثِّواألثرِّ)

يفِّصحيحهِّيفِّكتاب:ِّاجلناضز،ِّبب:ِّإذاِّملِّجيدِّك ف نا ِّإالِّماِّي  و ار يِّر أ س هِّأوِّرواهِّالب خ ار ي ِّ(6ِّ)
(،ِّوم سلمِّيفِّكتاب:ِّاجلناضز،ِّبب:ِّيفِّكف ِّامليتِّ)ص1276ِّرقم171ِِّّق د م يهِّغ َّ ىِّر أ س ه ِّ)صِّ

ِّرضيِّهللاِّعنه.940رقم378ِِّّ ِّ(ِّم ِّحديثِّخ ب ابِّب ِّاأل ر ت  
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ِّاأل ِّ ِّت ِّس ِّقال ِّم ِّأاذ ورص ِّن ِّبو
ِّحسبِّجهيزالت ِِّّومؤنةِّ:(1) ِّيسارهِِّّ(2)على ِّيف العر 

ِّ.(4)ا ِّوِّتقتريِّأِّسرافا ِّإبلباسهِّيفِّحياتهِِّّ(3)والِّاعتبارِّ،عسارهإوِّ
ةاق ِّر ِّلقنيِّالب ِّس ِّويفِّالت ِّ

ِِّّ.(6)حنوهِّ(5)
ِّالت ِّن ِّؤ ِّخراجِّم ِّإوجوبِِّّوحمل ِّ ِّملِّيترب ِّإكةِّجهيزِّم ِّالرت ِّة وِّيوصيِّأِّ،عِّشخصِّهباذا

ِّ ِّأشخصِّبتجهيز ِّالبلد ِّأموات ِّكانوا ِّفقراءأغنياء ِّن ِّإفِّ،و ِّذلك ِّيكفي ِّقد ِّاختارِّإه ذا

                                                           

(1ِّ تماذَأبوَممن صأور( اف ي ،ِّصاحبِِّّ:ِّهوِّعالأس  ِّالب  غ د  ي م ي  بدِّالقاهرِّب ِّطاهرِّب ِّحمم دِّالت م 
ِّبكرِّ ِّوأيب ُِّن  ي د ِّب  رو ِّع م  ِّأيب ِّم  ِّمسع ِّاحلساب، ِّيف ل مة ِّوكتابِّالت ك  ِّالف ر ق، ِّبني كتابِّالف ر ق

ِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّالب  ي  ه ق ي ِّوالق ش ري  ي ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ ِّ.ه429اإلمس  اع ي لي  

ِّ)ِّانظر:ِّطبقات (،ِّوطبقاتِّالفقهاءِّالش افعيني468ِّرقم5/136ِِّّالش افعيةِّالكربىِّللس بكي  
ب ةِّ)71رقم1/393ِِّّالب ِّكثريِّ) ِّ(.172ِِّّرقم1/213ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 

 )حبسب(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
القضاةِّقاضيِّقالهِّشيخناِِّّ-إىلِِّّ-ِّأوِّتقتريا ِِّّ)والِّاعتبارِّبلباسهِّيفِّحياتهِّإسرافا ِِّّقوله:ِّ(3)

 ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.يفِّنكته(ِِّّن  ِّي ِّق ِّل ِّي ِّالب  ِّجاللِّالد  ِّ
(4ِّ ِّ)صِّ( ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّللس ب ك ي   راجِّالوه اجِّللز ركشيِّ)ص191ِّانظر: (،ِّوالس  
162ِّ.)ِّ

(5ِّ ِّالب ص ر ي ،ِّصاحبِّكتابِّابنَسأرماقمة( ِّب ِّس ر اق ةِّالع ام ر ي  :ِّهوِّأبوِّاحل س  ِّحمم دِّب ِّحي  ىي 
الت لقني،ِّوكتابِّالكشفِّع ِّأصولِّالفراض،ِّبذكرِّالرباهنيِّوالدالضل،ِّحد ثِّع ِّاب ِّف اس ةِّوأيبِّ

ي م ي  ِّوغريمها،ِّتويفِّيفِّحدوفِّسنةِّ ِّ.ِّه410ِّإسحاقِّاه ج 

(ِّ ِّللس ب ك ي   ِّالكربى ِّالش افعية ِّطبقات 4/211ِِّّانظر: ِّالش افعية354ِّرقم ِّوطبقات ،)
(ِّ ن و ي   ب ةِّ)(،ِّوطبقا601رقم1/320ِِّّلإل س  ِّ(.156ِِّّرقم1/194ِِّّتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 

(6ِّ ِّيتعار ِّمبثلهِّيفِّمثلِّحالهِّوقدرِّ( قالِّالز ركشي:ِّ)وقالِّاب ِّس ر اق ةِّيفِّالت لقني:ِّعلىِّما
راجِّالوه اجِّ)صِّ ِّ(.162ِّماله(،ِّالس  
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ِّ ي ِّقالهِّشيخناِّقاضيِّالقضاةِّجاللِّالد  ِِّّ،كةجهيزِّم ِّالرت ِِّّهناِّالت ِّالوارثِّذلكِّفلمِّيتعني 
ن  ِّي ِّق ِّل ِّالب  ِّ

ِِّّ.نكتهيفِِّّ(1)
ِّفليسوضةِّيفِّببِّالت ِّكماِّنقلهِّيفِّالر ِِِّّّ،تهن ِّؤ ِّم ِّعليهِّم ِِّّ(2)جتهيزِّمبؤنةِّيضا ِّأِّأويبد

ِّمِّيفِّالكف  ِّتلزمِّنفقتهِّالِّيقد ِّمِّن ِّأالِّإِّ(5)صحابفاقِّاألوات  ِِّّ(4)عيافالش ِِّّنص  ِِّّ(3)ع /
ِِّّ.(8)(7)ةِّيفِّاجلناضزِّع ِّالقاضيِّاحلسنيض ِّو ِّدِّالر ِّضزواِّ(6)يفِّصح  ِّكثرِّم ِّثوبِّعلىِّاألأب

                                                           

(1ِّ) َ ان  ِّاملص ر ي ِّ:ِّهوِّأبوِّالفضلِّجاللِّالد  ي ِّعبدِّالر دم ِّب ِّعمرِّب ِّرسالنِّالك ن ِّالب أل قمي ن 
،ِّصاحبِّكتابِّمواقعِّالعلومِّيفِّمواقعِّالن جوم،ِّوكتابِّه762،ِّوقيل:ِّه763ِّالب  ل ق ي ن  ،ِّولدِّسنةِّ

ب  ه ام،ِّمسعِّم ِّأبيهِّسراجِّالد  ي ِّواحلافظِّالب  ه اءِّعبدِّهللاِّب ِّحمم دِّب ِّ ِّم ِّاإل  ف  ه امِّملاِّيفِّالب خ ار ي   اإل 
ِّ.ه824ِّخليلِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ

ب ةِّ)انظر:ِّ ِّ)768رقم4/112ِِّّطبقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه   ن  ه لِّالص ايف 
7/197ِّ(،ِّوامل

م عِّ)1393رقمِّ ري ِّلل فن هِّويِّ)ص301ِّرقم4/106ِِّّ(،ِّوالض و ء ِّالال  رقم444ِِّّ(،ِّوطبقاتِّاملفس  
638.)ِّ

 كلمةِّ)جتهيز(.ِِِّّّ(ب)الِّتوجدِّيفِِّّ(2)
(ِّبدايةِّ)ج/(3ِّ) ِّالش افعي   ِّب(.3ِّ)ع ِّنص  
ِّز ِّم ِّمتصرِّال ِِّّ:نظرا(4ِّ) ِِّّ(.144:ِّ)ن 
ِّ(.4/146ِّانظر:ِّروضةِّالَّ البنيِّ)(5ِّ)
أّنمِّالِّجيربونِّيفِّاملرأةِِّّ-إىلِِّّ-ِّ)يفِّزواضدِّالروضةِّيفِّاجلناضزِّع ِّالقاضيِّاحلسنيِّقوله:ِّ(6)

 .ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(ِّعلىِّأكثرِّم ِّثالثةِّكالرجل.ِّتنبيه(
ِّاحلسنيِّب ِّحمم دِّب القاضيَاحلسني(7ِّ) أدمدِّالقاضيِّال م ر و ذ ي ،ِّويقالِّلهِِّّ:ِّهوِّأبوِّعلي  

ِّ ف ر اي ي ن   أيضا :ِّال م ر و ر و ذ ي ،ِّصاحبِّكتابِّالت  ع ل يقِّالكبريِّوكتابِّالفتاوى،ِّروىِّع ِّأيبِّن  ع ي مِّاإلس 
ِّسنةِّ ن يع ي ِّوتلميذهِّالب  غ و ي ِّوغريمها،ِّتويف   ِّ.ه462ِّوغريه،ِّوروىِّعنهِّعبدِّالر ز اقِّال م 

ِّالش ِّ ِّطبقات ِّ)انظر: ِّللس ب كي   ِّالكربى 4/356ِِّّافعية ِّالش افعية394ِّرقم ِّوطبقات ،)
(ِّ ن وي   ِّ(.3رقم2/443ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالفقهاءِّالش افعينيِّالب ِّكثريِّ)366رقم1/196ِِّّلإل س 

ِّ(.2/111ِّانظر:ِّروضةِّالَّ البنيِّ)(8ِّ)
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ملِّيسمحِِّّي ِّبواحدِّمامِّعلىِّالد ِّهِّيقد ِّن ِّأوهوِِّّ،فيهِّتفصيال ِِّّن ِّإفخبال ِّكف ِّنفسهِّ
ِّالغ ِّ ِّللمرِّثوابِّللر ِّأهوِّثالثةِّوِِّّ،رِّاملستحبكالقدِِّّ،كثرأبِّءرماله ِّأجلِّومخسة ِّ،وِّفونهأة
ِّاملستحبِّولوِّسخَّواويقد ِّ ِّبلقدر ِّعلىِّالورثة مِّالِّّن ِّأالِّإِّ،حرج ِّوِّبعضهمِّعلىِّاملأِّم

ِِّّ.(1)جلم ِّثالثةِّكالر ِِّّكثرأةِّعلىِّجيربونِّيفِّاملرأ
جهيزِّةِّالت ِّن ِّؤ ِّمِّعلىِّم ِّد  ِّقِّق ِّنِّتعل ِّإفِّ،فمي  ِّآِّكةِّحق ِّقِّبعنيِّالرت ِّذاِّملِّيتعل ِّإهذاَِّ:ه تنبي

ِّيفِّاحلعل ِّصاحبِّالت ِِّّحلق  ِِّّتقدميا ِّ ِّالالص ِِّّءضالمِّبع،ِّالف ِّظ ِّوقدِّن ِِّّ،ياةقِّكما مِّتِّتقد ِّور
َِّ:(2)جهيزِّعلىِّاملذهبِّفقالةِّالت ِّن ِّؤ ِّىِّم ِّعل

ك  ِّس ِّم ِّوِِّّر ِّذ ِّن ِِّّاث ِّري ِّم ِّيفِّال ِِّّم ِّد ِّق ِّي  ِّ
ِّس ِّ    ل ِّف ِّ  م ِّل ِِّّع ِّ    يب ِّم ِِّّون ِّ   هر ِّ    وم ِِّّاة ِّ   زكِِِِِّّّّّ(3)

س ِّأ ِّر ِّت  ِِّّلم ِّالع ِِّّظ ِّف ِّفاح ِِّّيب ِّع ِّب  ِِّّف ِّر ِّو ِِِِِِِِّّّّّّّّة ِّ     اب ِّت ِّ  ك ِِِّّّض ِّر ِّ    ق ِِّّم ِّ  ث ِِّّاض ِّر ِّ    ق ِِّّان ِّ  ج ِّوِّ
(4)ِِّّ

ِِّّ:رِّاملساضلِّالوارفةِّعليهِّفنقولنذكِّمث ِِّّ،اظمورِّالتِّذكرهاِّالن ِّمِّعلىِّالص ِّولنتكل ِّ
مِّهِّيقد ِّن ِّإفِّسواهِّفخيل  ِّوماتِّوملِِّّمعني  ِِّّصدقِّمبال ِّوِّالت ِّأِّمعني  ِِّّعتاقِّعبد ِّإذاِّنذرِّإ

ِِّّ.جهيزةِّالت ِّن ِّؤ ِّذرِّعلىِّم ِّن ِّال
ِّنص ِِّّعي ِّاف ِّالر ِِّّن ِّألِّ؛جهيزمِّعلىِّالت ِّمقد ِِّّ(6)كنهابحلملِّس ِِّّ(5)ةِّع ِّالوفاةد ِّوكذاِّاملعت
ِِّّ.(7)ةةِّالعد ِّللجهلِّمبد ِِّّ؛فِّعلىِّامتناعِّبيعهد ِّيفِّكتابِّالع ِّ

ِّ.كاةالز ِِّّقِّبهِّحق ِّوكذاِّاملتعل  ِّ
                                                           

ِّ(.2/110ِّانظر:ِّروضةِّالَّ البنيِّ)(1ِّ)
 هذهِّالبيتني(.ِّفقالِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(2)
  (.ِّك ِّس ِّم ِِّّ)نذر ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّملِّأقفِّعلىِّصاحبِّهذي ِّالبيتني.ِّ(4ِّ)
 .ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(ِّ)ع ِّالوفاة(ِّقوله:ِّ(5)
 اها(.ِّن ِّك ِّيفِّبِّ)س ِِّّ(6)
(7ِّ)(ِّ ع ي  

ِّ(.9/515انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
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صابِّنِّكانِّالن  ِّإهِّن ِّألِّ؛كاةلةِّالز ِّأىلِّاستثناءِّمسإهِّالِّحاجةِّن ِّإِّ:(1)ي ِّك ِّب ِّوقالِّالس ِّ
ِّ.اِّحن ِّفيهفليسِّمم ِِّّ،كاةِِّّليسِّتركةةِّفقدرِّالز ِّك ِّر ِّش ِّقِّقهاِّتعل ِّتعل ِِّّن ِّإِّصح  ِّبألِّ(2)وقلناِّبقيا ِّ

ِّ.ر ِّك ِّفقدِّذ ِِّّوِّره أقِّجنايةِّنِّقلناِّتعل ِّإوِّ/ِّ
ِّبنِّعل ِّوإ ِّفي ِّاآلنِّقد ِّإفِّ،صابِّاتلفا ِّكانِّالن  ِِِّّّ(3)وأ/ِّمةِّفقطذ  ِّلقناها وِّأِّفمي  ِّمنا

ِّ.(4)جهيزِّانتهىالِّعلىِّالت ِِّّفمي  ِّمِّعلىِّفي ِّاآلمناهاِّفتقد ِّنِّقد ِّإوِِّّ،ءيناِّفالِّاستثناسو ِّ
بدليلِِّّ؛كليا ِِِّّّكةِّخروجا ِّع ِّالرت ِِّّ(5)ةِّفلمِّخترجك ِّر ِّقِّش ِّنِّقلناِّتعل ِّإهِّوِّن ِّأبِّ:جيبَعنهأَو

ِّالز ِِّّن ِّأ ِّففع ِّم املالكِّله ِِّّم ِّ،غريهِّ(6)كاة ِّاحتياج ِّاملستحق  ِّإغري وكذاِِّّ،(7)نيىلِّرضى
ِّ.(8)واجلانِّفلسا ِّذاِّماتِّاملشرتيِّم ِّإاملرهونِّواملبيعِّ

                                                           

(1ِّ ِّوِّالس ب ك يَ ( ِّالس ب ك ي  ِّب ِّعبدِّالك ايفِّب ِّعلي   ي ِّأبوِّاحلس ِّعلي 
ِّالد   لدِّسنةِّ:ِّهوِّت ق ي 

،ِّصاحبِّتكملةِّشرحِّاملهذبِّوكتابِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاج،ِّمسعِّم ِّشر ِّالد  ي ِّه683ِّ
ِّوأبوِّعبدِّهللاِّالذ ه ب  ِّوغريمها،ِّ ِّوغريمها،ِّومسعِّمنهِّأبوِّاحل ج اجِّال م ز  ي  ي ِّاحل ار ثي  

ِّوسعدِّالد   ي اط ي   م 
الد  

ِّ.ه756ِّتويفِّسنةِّ

ِّ)انظر:ِّطبقاتِّالش افعيةِّالكربىِّللس ِّ (،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالب 1393ِّرقم10/139ِِّّب ك ي  
ب ةِّ) ِّ(.1148ِّرقم525ِِّّ(،ِّوطبقاتِّاحلف اظِّللس ي وط ي ِّ)ص603ِّرقم3/47ِِّّقاضيِّش ه 

 ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.ِّكاةِِّّليسِّتركة(ةِّفقدرِّالز ِّك ِّر ِّقِّش ِّقهاِّتعل ِّتعل ِِّّن ِّإِّ)وقلناِّبألصح  ِِّّقوله:ِّ(2)
ِّأ(.6)أوِّكانِّالن  صابِّاتلفا (ِّبدايةِّ)ب/(3ِّ)
ِّ(.6/114(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)204انظر:ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّللس ب ك ي ِّ)صِّ(4ِّ)
 (.ِّخروجا ِّكليا ِِّّركة)فلمِّخيرجِّع ِّالش ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 )إىل(.ِّ(ب)يفِِّّ(6)
راجِّالوه اجِّللزركشيِّ)صِّ(7ِّ) ِّ(.171انظر:ِّالس  
 .ِّيفِّ)ب(ِّالِّتوجدِّ)واجلان(ِّ(8)

 [أ6/]أ
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ِّ،الفسخِّعلىِّالفورِّعِّحق ِّاضابتِّللبالث ِِّّ:سا ِّفل ِّيفِّموتِّاملشرتيِّم ِِّّي ِّك ِّب ِّوقالِّالس ِّ
ذرِّرِّبالِّعخ ِّأنِّإوِِّّ،فالِّاستثناءِّ(1)كةنِّفسخِّعلىِّالفورِّخرجتِّالعنيِّاملبيعةِّع ِّالرت ِّإف

قِّهِّمتعل  ِّوِّبعذرِّفهيِّملكِّالورثةِّوحق ِّأِّ،جهيزِّمنهاِّعليهةِّالت ِّن ِّؤ ِّمِّم ِّفتقد ِِّّ،هِّمنهاسقطِّحق ِّ
وهذاِِّّ،همامِّحق  ِّمِّلتقد ِّنِّالِّيقد ِّأملِّتوحيِّ،عليهِّهِّكاملرهت ِّواجملن  ِّميِّحق  ِّفيحتملِّتقدِّ،هبا

ةِّن ِّؤ ِّمِّمب  ِّلسِّيقد ِّواملفِّ،قِّالغرماءِّمبالِّاملفلسفهوِّكتعل ِِّّ،الِّبملوتِّمفلسا ِّإهِّملِّيثبتِّحق ِّ
ِّ.(2)يومهِّفيكونِّهذاِّمثلهِّانتهى

ِّلوِّوك ِّ،وماتِّوملِّيرتكِّغريهِّ،ةِّالعاملص ِّالِّقدرِّحإراضِّالق ِِّّتلفِّاملالكِّمالأذا
ِّ احك ِّر ِّي ِّاب ِّالف ِّانِّالد  ِّه ِّر ِّذكرِّالشيخِّب  ِِّّ،ِّللعاملتعني 

ِّالفرعِّوقالِّ(3) كذاِِِّّّ:يفِّتعليقهِّهذا
ِّ.(4)قيل

علىِّاملذهبِِّّا ِّضِّتفريعفللمقر ِِّّ،ماِّاقرتضهفِّسوىِّخيل  ِّوكذاِّلوِّاقرتضِّوماتِّوملِّ
ِِّّ.(5)هِّبعينهخذ ِّأ

ِّ ِّمث ِِّّ(6)ُنوم/ِّدي  ِّقب،ِّالس ِّ/ِّذاإوكذا ِّبِّومال ِِّّءيتااإلماتِّقبلِِّّالكتابة ِّ،ق ِّالكتابة

                                                           

 ة(.ِّك ِّر ِّ)ع ِّالش ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
ِّ)صِّ(2ِّ) ِّ(.203انظر:ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّللس ب ك ي  
:ِّهوِّأبوِّإسحاقِّإبراهيمِّب ِّعبدِّالر دم ِّب ِّإبراهيمِّالف ز ار ي ،ِّب أر همانَالد  ينَابنَالف ر كماح(3ِّ)

ِّ ِّوالت  ع ل يق ِّه660ِّولدِّسنة ِّعلىِّالت  ن ب يه بِّيفِّاألصول،ِّ،صاحبِّالت  ع ل يق ة ةِّعلىِّمتصرِّاب ِّاحل اج 
رِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ اض مِّواب ِّأيبِّالي س  ِّ.ِّه729مسعِّم ِّاب ِّعبدِّالد 

(ِّ ِّللس ب ك ي   ِّالكربى ِّالش افعية ِّطبقات 9/312ِِّّانظر: ِّالش افعية1340ِّرقم ِّوطبقات ،)
(ِّ ن وي   ب ةِّ)910رقم2/142ِِّّلإل س  ِّ(.525قمِّر2/314ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 

ِّ(.6/115انظر:ِّالن جمِّالوه اجِّ)(4ِّ)
ِّ(.6/116انظر:ِّالن جمِّالوه اجِّ)ِّ(5)
ِّأ(.4ِّ)ُنومِّالكتابة(ِّبدايةِّ)ج/(6ِّ)

 [ب6/]أ
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ِّالر ِّ ِّوِّففي ِّأوضة ِّيتعل ِِّّحق ِِّّن ِّإصلها ِّبعينهالعبد ِّم ِّيقد ِِّّوحينئذ ِِّّ،ق ِّعلى ِّبه ةِّن ِّؤ ِّم
ِّ.(2)(1)جهيزالت ِّ/

ِّ ِّرف ِّإوكذا ِّاملي  ِّاملِّذا ِّعلى ِّبعيب ِّاملبيع ِّفيقد ِّأتِّشرتي ِّورثته ِّعلى ِّالرت ِّو ِّم  كةِّم
ورص ِّن ِّيبِّم ِّأِّستاذاألِّع ِّي ِّك ِّب ِّنقلهِّالس ِِّّ،م بلث ِّ

(3).ِّ
ِِِّّّ:رخ ِّلِّأ ِّساضمفِّعليهِّر ِّاظمِّيفِّالبيتنيِّوي ِّليهاِّالن ِّإشارِّأِّهذهِّاملساضلِّالت

وماتتِّوالعنيِّبقيةِّخولِّقِّقبلِّالد ِّطل ِِّّمث ِِّّ،هاتنةِّوقبضمعي ِِّّصدقِّعينا ِّأذاِّإِّ:حدهاأ
ِّ.(4)هىلِّنصفهاِّبعينإوجِّالرجوعِّفللز ِّ

ِّاملزو ِِّّ:انيةالث ِّ ِّاألمة ِّوِّنفقة ِّكانتِّملكا ِّإجة ِّالر ِّي  ِّللس ِِّّن ِّقال ِّإِّ:ي ِّع ِّاف ِّد هاِّحق ِِّّن ِّأال
دي  ِّلس ِّكسبِّالعبدِّملكِّلِِّّن ِّأقِّهباِّكماِّيتعل ِّ

ِِّّ.(6)قِّبهِّنفقةِّزوجتهويتعل ِِّّ(5)
ِّ.(7)ِّنفقةِّزوجتهِّكماِّذكرانهىلإسبةِّكسبِّالعبدِّبلن  ِِِّّّ:الثةالث ِّ
قِّبعنيِّذلكِّةِّوبكسبهِّيتعل ِّقِّمباِّيفِّيدهِّم ِّجتارِّضمانِّالعبدِّحيثِّيتعل ِِّّ:ابعةالر ِّ

ِّ.ما ِّمقد ِّ
ِّ.مِّاملرهت ِّبهريِّيقد ِّذاِّماتِّاملعإه ِّاالستعارةِّللر ِِّّ:اخلامسة

                                                           

ِّب(.6)الت جهيزِّوكذاِّإذاِّرف ِّاملشرتي(ِّبدايةِّ)ب/(1ِّ)
(2)ِّ(ِّ ع ي  

ِّ(.12/250(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)13/503انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
ِّ)صِّانظر:ِّاال(3ِّ) ِّ(.690بتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّللس ب ك ي  
ِّ(.6/115ِّانظر:ِّالن جمِّالوه اجِّ)(4ِّ)
ِّد(.ي  ِّ)الس ِِّّ(ج)يفِِّّ(5)
ِّ(.6/116ِّ(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)20/190انظر:ِّاهدايةِّإىلِّأوهامِّالكفايةِّ)(6ِّ)
ِّ(.20/190ِّانظر:ِّاهدايةِّإىلِّأوهامِّالكفايةِّ)(7ِّ)
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ةول ِّل ِّي  ِّح ِّل ِّمِّل ِّر ِّذاِّغ ِّإالغاصبِِّّ:افسةالس ِّ
املغرومِِّّهِّويسرتجعوجدِّاملغصوبِّفريف ِِّّمث ِِّّ،(1)

ِّالرت ِّ ِّمقد ِّم  ِّبعينه ِّالش ِِّّنص ِِّّ،بهِّما ِّكة ِِّّرضيِّهللاِّي ِّع ِّاف ِّعليه ِّيفِّم  ِّاألِّ(2)يفعنه ِّعنه ِّنقله
ِّ.(3)باملَّل

م ِّللورثةِّالث ِِّّذاِّففعإفيعِّالش ِِّّن ِّأورِّص ِّن ِّيبِّم ِّأستاذِّع ِّاألِّي ِّك ِّب ِّماِّنقلهِّالس ِِّّ:ابعةالس ِّ
ِّ.(4)صق ِّبلش  ِِّّحق ِّأيكونِّ

ِّا/ِّ:امنةالث ِّ ِّاألمة ِّزِّملزو ِّنفقة ِّعلى ِّنفقة ِّحيثِّال ِّفجة ِّبعنيِّذلكِّيتعل ِِّّن ِّإوجها ق
ِِّّ.مةاأل

ِّ.العتقِّبشرطِّىاملشرتِِّّ:اسعةالت ِّ
ِّإِّ:العاشرة الورثةِّقبلِِّّماتِّبع،ِّموتهِّمث ِِّّ(5)بعد/ِّعتاقِّعبدوصىِّشخصِّإبأذا

ِِّّ.جتهيزهِّةن ِّؤ ِّعلىِّم ِِّّ(6)عتاقهإمِّيقد ِِّّهن ِّإفعتاقهِّإ

                                                           

ِّأِّ(1) ، ل ول ة:ِّمصدرِّح ال  ِّاملغربِّيفِّترتيبِّاملعربِّ)صاحل ي   ِّانظر: (،134ِّيِّحجزِّومنع.
ِّ(.60واملصباحِّاملنريِّ)ص

ِّبنيِّالغاصبِّوبنيِّماِّاغتصبهِّمانع،ِّفلمِّيسَّتعِّإرجاعِّ ومعىنِّكالمِّالش ارحِّهنا:ِّأن هِّح ال 
ِّاملغصوبِّفإن هِّيرفهِّويسرتجعِّاملغرومِّ املغصوبِّلصاحبه،ِّفحينهاِّيغرمِّقيمةِّاملغصوب،ِّمث ِّإذاِّو ج د 

 رت كةِّبعينه.ِّم ِّال
 ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.مِّنقلهِّعنهِّيفِّاملَّلب(ِّ)يفِّاألِّقوله:ِّ(2)
(3)ِّ(ِّ ِّللش افعي ِّاألم ِّ)4/509انظر: ِّالكفاية ِّأوهام ِّإىل ِّواهداية ِّوالن جم20/190ِّ(، ،)
 .ِّ(6/116الوه اجِّ)
ِّ)صِّ(4ِّ) ِّ(.6/116(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)690انظر:ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّللس ب ك ي  
ِّأ(.7ِّ)بعدِّموته،ِّمث ِّمات(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(5)
 عتاقه(.ِّ)إبِّ(ج)يفِِّّ(6)

 [أ7/]أ
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ِّالث ِِّّ:عشرةِّ(1)احلافية شر ِّاأل ِِّّقِّبهل ِّذاِّتعإِّم ِّاملعني 
(2).ِِّّ

ذلكِّم ِِّّن ِّإظهرِّذاِّقلناِّبألإوبِّاملقصورِّيفِّالث ِِّّ(4)ارص ِّجرةِّالق ِّأ ِِّّ:عشرةِّ(3)انيةالث ِّ
ِّ.مِّبهعلىِّاجملزوِِّّغب ِّعيانِّوكذاِّالص  ِّاأل

شخصِّالِّمالِّلهِّغريهِّوليسِّمعِِّّيفِّتركةِّذاِّوجدِّطعاما ِّإِّاملضَّر ِِّّ:الثةِّعشرةالث ِّ
ِّيقد ِّن ِّإمث ِّفَِّّر  ِّاملض ِّعلىِّم ِّه ِّبه ِّالت ِّن ِّؤ ِّم ِّويبقىِّة ِّاملضم ِّم ِّيفِّذ ِّالث ِّجهيز عليهِِّّنص َِِّّّر  ِّة
ِّ.(5)واِّمثنهِّانتهىف ِّأموهِّوِّذاِّماتِّرجلِّولهِّماءِّورفقاؤهِّخيافونِّالعَّشِّشربوهِّومي ِّإِّ:فقال

مِّه ِّج ِّه ِّخيافونِّعلىِّم ِِّّمّن ِّتِّألنِّكانِّفيهِّتفويتِّعلىِّاملي  ِّإاِّجازِّهمِّشربهِّوِّّن ِّإوِّ
ِِّّ.(6)ميم ِّوهوِّالت ِِّّهارةِّبدلوللَّ ِِّّ،ربِّبدلوليسِّللش ِّ
ِّقَّةِّاملتمل ِّالل ِِّّ:ابعةِّعشرةالر ِّ ِّ؟بداهاإمِّجيوزِّأاملالكِِِّّّحلق  ِّكةِّبعدِّاحلولِّهلِّتتعني 
ِّ.جهيزؤنةِّالت ِّمِّعلىِّم ِّفيقد ِِّّ،ولهماِّاألصح ِّأهانِّفيهِّوج

نِّملِّإفِّ،يفِّحياتهِّنفقتهِّ(7)ؤنةِّجتهيزهِّعلىِّم ِّكانتِّعليهوم ِّماتِّوالِّمالِّلهِّفم ِّ
ِِّّ.(8)فعلىِّمجاعةِّاملسلمنيِّمالنِّملِّيك ِّبيتِّإفِّ،يك ِّففيِّبيتِّاملال

                                                           

ِِّّ:)احلافيِّعشرِّ(ب)يفِِّّ(1)  قِّاألرش(.ِِّّإذاِّتعل ِّاملعني 
ِّ)صِّ(2ِّ) ِّ(.689انظر:ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّللس ب ك ي  
مِّد ِّهماِّاألولِّفيقأصح ِِّّ-إىلِِّّ-ِّوبِّاملقصورارِّيفِّالث ِّأجرةِّالقص ِِّّ:انيةِّعشرة)ِّالث ِِّّقوله:ِّ(3)
 .ِّالِّيوجدِّ)ب(ِّجهيز(ةِّالت ِّن ِّؤ ِّعلىِّم ِّ

رف  ت هِّالق ص ارة.(4ِّ) ِّالث وب،ِّوح  ِّالق ص ار:ِّهوِّم ِّيقص ر 

ِّ(.193ِّ(،ِّواملصباحِّاملنريِّ)ص8/279ِّانظ:ِّهتذيبِّاللغةِّ)
ِّ)صِّ(5ِّ) ِّ(.16انظر:ِّمتصرِّال م ز ن   
(6ِّ)(ِّ ع ي  

ِّ(.1/212ِّانظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
 عليه(.ِّ)نفقتهِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
ِّ(.2/111انظر:ِّروضةِّالَّ البنيِّ)ِّ(8)
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مِّالِّأوجِّسواءِّكانِّهاِّتركةِّجهيزِّعلىِّالز ِّؤنةِّالت ِّاِّزوجِّفم ِّوهِّأةتِّامرِّنِّكانِّاملي  ِّإف
صح  ِّألعلىِّا

(1).ِّ
ِّنِّملِّيك ِّتركةإفِّ،الكف ِّيفِّتركتهاِّن ِّأرِّواملنهاجِّيفِّكتابِّاجلناضزِّحملر ِّووقعِّيفِّا

َ.(4)يفِّشرحهِّ(3)ي ِّد ِّي ِّش ِّعليهِّالر ِِّّرىجوِِّّ(2)جوِّفعلىِّالز ِّ
َعَمَكَمل َذَمَدَمعَ ب َمَيَمضَ قَأَ(5)ثأَ )/َ:قال َمَ ليَ ما َه َذَمعَ ب َمَثأَ َ،يونالدَ ن َت َألَ د ذَفَ ن َمك

ِّ:(هايَمصَموَم
ِِّّ،بدي ِّهللاِّأ ِّد ِّب ِّوي  ِِّّ(6)ژ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئژ ِّ:لقولهِّتعاىل

صح  ِّعلىِّاألِّفمي  ِّي ِّاآلمِّعلىِّف ِّقد ِّوي ِِّّ،ارةِّواحلج  ِّكاةِّوالكف ِّكالز ِّ
(7).ِّ

                                                           

ِّويستثنِّالش افعي ةِّم ِّذلكِّالز وجِّاملعسر،ِّفالِّيلزمهِّمؤنةِّجتهيزِّزوجته.(1ِّ)

(ِّ ع ي  
،ِّوالت عليقِّعلىِّ(2/111(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)2/411ِّ،412انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 

(ِّ ِّالآللئ ِّا1/210نظم ِّلسبط ِّاملهم ة ِّالفصول ِّوشرح ،)(ِّ 1/84ِّملارفين ِّالقريب85ِّ، ِّوفتح ،)
نشوريِّ) ِّ.ِّ(2/461(،ِّوّنايةِّاحملتاجِّ)1/7اجمليبِّللش  

ِّ(.151ِّ(،ِّومنهاجِّالَّ البنيِّ)ص83ِّانظر:ِّاحملر رِّللر افعي  ِّ)صِّ(2ِّ)
ي د يَ ِّ(3) ولدِّسنةِِّّ،ي ِّيد ِّش ِّدِّب ِّإبراهيمِّالر ِّدم ِّب ِّحمم ِّي ِّعبدِّالر ِّزي ِّالد  ِّأبوِّحمم دِّهوِّ:ِّالر ش 
ِّوعبدِّالر دم ِّب ِّةِّي ِّه ِّن ِّش ِّاأل ِّشرحِّةِّوِّربي ِّع ِّشرحِّاجل ِِّّصاحبِّ،ه741 ي د وم ي   يفِّالفراض،،ِّمسعِّم ِّال م 

ِّه.803ِِّّتويفِّسنةِِّّعبدِّاه افي،

ِّ)(730رقم4/31ِِّّةِّ)ب ِّه ِّافعيةِّالب ِّقاضيِّش ِّطبقاتِّالش ِّ:ِّانظر ن  ه لِّالص ايف  7/228ِّ،ِّوال م 
معِّ)1404رقمِّ  .ِّ(319رقم4/119ِِّّ(،ِّوالض وءِّالال 

(4ِّ ي ة،ِّ( ن ه  ِّالش رحِّةب ِّه ِّقالِّأبوِّبكرِّاب ِّقاضيِّش ِّأيِّشرحهِّملنتِّاأل ش  :ِّوقدِّوقفتِّع ِّهذا
ِّاأل ِّ ِّلفراض،ِّعبدِّالعزيز ِّع ِّعدمِّأتم ِِّّي  ِّه ِّن ِّش ِّعلىِّشرحه ِّأوهامِّعجيبةِّصافرة طبقاتِِّّ،ها.ِّلوفيه

ِّ.ِّ(730رقم4/31ِِّّةِّ)ب ِّه ِّافعيةِّالب ِّقاضيِّش ِّالش ِّ
ِّب(.4ِّ)مثِّقضىِّبعدِّذلك(ِّبدايةِّ)ج/(5ِّ)
ِّ(.11ِّسورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)(6ِّ)
ِّ(.6/7(،ِّوّنايةِّاحملتاجِّ)4/124انظر:ِّمغنِّاحملتاجِّ)(7ِّ)
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ِّ،وهوِّوجهِّ،يونكالد ِِِّّّ-ِّ(1)كاةكالز ِِِّّّ-ِّحقوقِّهللاِّتعاىلِّن ِّأِّي  ِّد ِّي ِّش ِّووقعِّيفِّشرحِّالر ِّ
ِِّّ.ماِّقلناهِّصح ِّواأل

كةِّيونِّعلىِّالرت ِّنِّزافتِّالد ِّإوِِّّ،ةِّوالِّمرياثي ِّاملالِّفالِّوصي ِّاستغرقِّالد ِِّّ(2)نإف
ِّبحل ِّ ِّ،هلث ِّالوصاايِّيفِّث ِّي ِّكانتِّالد ِِّّءبعدِّقضاِّء ِّنِّبقيِّم ِّاملالِّشيإوِِّّ،صص ِّاقتسموا

ِّزافِّعلىِّالث ِّ ِّوِّجازِّأنِّإفِّ،الورثةِّةجازِّإلثِّفموقو ِّعلىِّوما ِّالث ِّال ِّإوا لثِّعلىِِّّاقتسموا
ِّ.قدرِّوصاايهم

كر ِّد ِّت ِّس ِّوم ِِّّي  ِّذ ِّم ِّويفِّجامعِّالرت   ِّ
كمِّن ِّإ)ِّ:قالِّ(4)ههمِّهللاِّوجكر ِِِّّّمِّع ِّعلي  ِّاك ِّاحل ِِّّ(3)

ِّ،(6)(ةي ِّقبلِّالوصي ِّمِّقضىِّبلد ِّهِّوسل ِّىِّهللاِّعليرسولِّهللاِّصل ِِّّن ِّإوِِّّ،(5)يةتقرؤونِّهذهِّاآل
                                                           

 (.ب)كاة(ِّالِّتوجدِّيفِّ)كالز ِِّّ(1)
لثِّعلىِّاقتسمواِّالث ِِّّوإالِّ-إىلِِّّ-والِّمرياثِِّّةي ِّاملالِّفالِّوصي ِّ)فإنِّاستغرقِّالد ِِّّقوله:ِّ(2)

 ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.قدرِّوصاايهم(ِّ
 .ِّالِّتوجدِّيفِّ)ب(ِّمستدرك(وِّ)ِّ(3)
ِّاخس ِّالن ِِّّم ِّكثريِّعبارةِّيفِّهذاِّغلبِّوقد(:ِّ)6/478ِّ،479قالِّاب ِّكثريِّيفِّتفسريهِّ)ِّ(4)
:ِّأوِّحابة،الص ِِّّساضرِّفونِّم ِّ،"المالس ِِّّعليه:ِّ"يقالِّأبنِّعنه،ِّهللاِّرضيِّ،علي ِِّّيفرفِّأنِّللكتب،

ِّذلك؛ِّيفِّحابةالص ِِّّبنيِّساوىي ِِّّأنِّينبغيِّلك ِّ،صحيحا ِِّّمعناهِّكانِّوإنِّوهذا"ِّوجههِّهللاِّكرم"
ِّمنه،ِّبذلكِّأوىلِّعف انِّب ِّعثمانِّاملؤمننيِّوأمريِّيخانفالش ِِّّكرمي،والت ِِّّعظيمالت ِِّّببِّم ِّهذاِّفإن ِّ
اضمةِّ)أمجعنيِّعنهمِّهللاِّرضي (ِّماِّنصه:ِّ)الِّأصلِّلتخصيص3/402ِّ(،ِّوجاءِّيفِّفتاوىِّالل جنةِّالد 

اِّهوِّم ِّغلوِّاملتشيعةِّفي ِّرضيِّهللاِّعنه،ِّوإّن   ه(.ذلكِّبعلي  
ِّ(.11سورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)ِّژائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ ژ أيِّقولهِّتعاىل:ِّ(5ِّ)
ِّيفِّالس ن ،ِّيفِّكتابِّالفراض،ِّع ِّرسولِّهللاِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّبب:ِّ(6ِّ) رواهِّالرت   م ذ ي 

ِّم ِّاألبِّواألمِّ)صِّ ِّيفِّمرياثِّاإلخوة 472ِِّّجاء ِّوأيضا ِّيفِّكتابِّالوصاايِّع 2094ِّرقم ،)
أ ِّبلد ي ِّقبلِّالوصي ة،ِّوقال:ِّوالعملِّعلىِّهذاِّرسولِّهللا ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّبب:ِّماِّجاءِّي  ب د 

ِّ ِّ)ص ِّالوصي ة ِّقبل ِّبلد ي  أ  ِّي  ب د  ِّأن ه ِّالعلم: ِّأهل ِّعام ة 479ِِّّعند ِّيف2122ِّرقم ِّواحل اك م ،)
ر ك،ِّكتابِّالفراض،ِّ) ت د  ِّ(.7967ِّرقم4/373ِِّّال م س 

= 
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اه ِّض ِّت ِّق ِّمجاعِّعلىِّم ِّويعضدهِّاإل
ب  ِّط ِّر ِّفافهِّالق ِّأكماِِِّّّ(1)

ِّ.(3)يفِّتفسريهِّ(2)
                                                           

= 

461ِّهِّيفِّالس ن  ،ِّكتابِّالوصااي،ِّبب:ِّالد ي ِّقبلِّالوصيةِّ)صِّاب ِّم اج ِِّّ-أيضا ِِّّ-ورواهِّ
ِّ ِّ)2715رقم ِّأيبِّط ال بِّرضيِّهللاِّعنه ِّب  ِّعلي   ِّمسند ِّيفِّاملسند، ِّوأدمد ،)2/33ِِّّ (595ِّرقم
ِّيفِّكتابِّالفراض،،ِّإخوةِّاألب1222ِّرقم2/392ِِّّ(ِّوِّ)1091رقم2/331ِِّّو) ار ق َّ ن   (،ِّوالد 

5/172ِّ(،ِّوأيضا ِّيفِّكتابِّالفراض،،ِّالِّوصي ةِّلوارثِّ)4124رقم5/153ِِّّواألم،ِّوإخوةِّاألبِّ)
ِّيفِّالسن ِّالكربى،ِّيفِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّترتيبِّالعصبةِّ)4152رقمِّ رقم6/392ِِّّ(ِّوالب  ي  ه ق ي 

ِّ-12561ِّرقم6/437ِِّّ(،ِّوأيضا ِّيفِّكتابِّالوصااي،ِّبب:ِّت  ب د ي ةِّالد ي ِّعلىِّالوصي ةِّ)12375
ِّضيِّهللاِّعنه.(ِّكل همِّم ِّحديثِّعلي  ِّر12563ِّ

ِّأيبِّ ِّالن اسِّع  ِّحديثِّرواه ِّهذا ِّاحل اك م: ِّوقال ِّوالذ ه ب  ، ِّالرت   م ذ ي  واحلديثِّسكتِّعنه
ِّ)قالِّ ِّالب  ي  ه ق ي : ِّوقال ِّالش يخان، ِّخيرجه ِّمل ِّلذلك ِّالَّ ريق، ِّعلى ِّهللا ِّعبد ِّب  ِّواحلارث إسحاق،

ِّالش اف ع ي :ِّوقدِّرويِّيفِّت  ب د ي ةِّالد ي ِّقبلِّالوصي ةِّحديثِّ ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّالِّي  ث ب ت  ع ِّالن ب  
ِّرضيِّهللاِّعنه،ِّواحل ار ثِّالِّ ت فر فِّاحل ار ثِّاأل ع و رِّبروايتهِّع ِّعلي  

:ِّل  ِّمثل ه (،ِّقالِّالب  ي  ه ق ي  أهل ِّاحل د يث 
،5/377ِّحي  ت جِّخبربهِّلَّ ع  ِّاحل ف اظِّفيه،ِّوقالِّاحلافظِّاب ِّحجرِّيفِّالف ت ح:ِّوهوِّإسنافِّضعيفِّ)

يص:ِِّّژائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ ژ  ندِّقولهِّبب:ِّأتويلِّقولهِّتعاىل:ع (،ِّوقالِّيفِّالت  ل خ 
ِّماِّروى،ِّ) ِّاإلمجاعِّمنعقدِّعلىِّو ف ق  (،ِّوحس نه1440ِّرقم3/206ِِّّواحلارثِّوإنِّكانِّضعيفا ،ِّفإن 

ِّ(.1667رقم6/107ِِّّاأل ل ب ان  ِّيفِّاإلرواءِّ)
(1ِّ ِّ)صِّ( ِّمراتبِّاإلمجاعِّالب ِّح ز م ِّ)(110انظر: ِّع َّ ي ة ِّالب  يز ِّالو ج   ح ر ر

ِّوامل ،2/17ِِّّ،)
ِّ(.2/85واإلقناعِّيفِّمساضلِّاإلمجاعِّالب ِّالق َّ انِّ)

(2ِّ ) َ ِّالق ر ط ب  ،ِّالقأر طأب  ي  ِّاخل ز ر ج  ِّاأل ن ص ار ي  ِّبكر ِّأيب ِّب  ِّأدمد ِّب  ِّهللاِّحمم د ِّعبد ِّأبو ِّهو :
ِّأبحوالِّامل ِّالقرآنِّوكتابِّالت ذكرة وتىِّوأمورِّاآلخرة،ِّمسعِّم ِّأيبِّصاحبِّكتابِّاجلامعِّألحكام

ِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّولدهِّ ر ي   ِّاحلس ِّب ِّحمم دِّب ِّحمم دِّالب ك  ِّوأيبِّعلي   العب اسِّأدمدِّب ِّعمرِّالق ر ط ب   
ِّ.ه671ِّشهابِّالد  ي ِّأدمد،ِّتويفِّسنةِّ

ه بِّ) ِّ)114رقم2/308ِِّّانظر:ِّالد  ي  ب اجِّال م ذ  ري ِّللد او وف ي   رقم2/69ِِّّ(،ِّوطبقاتِّاملفس  
ري ِّلل فن هِّويِّ)ص434ِّ ِّ(.295رقم246ِِّّ(،ِّوطبقاتِّاملفس  

ِّ(.6/122ِّانظر:ِّاجلامعِّألحكامِّالقرآنِّ)(3ِّ)
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رو ِّبوِّث  ِّأوانفرفِّ
ي ِّر ِّد ِّب ِّالع ِِّّهةِّكماِّقالمِّالوصي ِّفقد ِِّّ(1)

(2)(3).ِّ
شبهتِّأاِّم ِّةِّل ِّالوصي ِِّّن ِّأِّ؛ي يةِّعلىِّالد ِّةِّيفِّاآلةِّتقدميِّالوصي ِّم ِّك ِّوقدِّذكرواِّيفِّح ِّ
علىِِّّمتِّحثا ِّفقد  ِِّّ؛ةِّعلىِّالوارثخراجهاِّمشق ِّإفكانِّيفِِّّ،ضاملرياثِّيفِّكوّناِّبالِّعوِّ

ِِّّ.(4)خراجهاإ

                                                           

(1ِّ َث مو ر( ،ِّأبو ع ي  
ِّصاحبِّالش اف  اف ي ، ِّالب  غ د  ل ب   ِّالك  ِّالي م ان ِّأيب ِّب  ِّخالد ِّب  ِّإبراهيم ِّهو :

ي انِّب ِّع ي  ي نةِّوِّ ِّأيضا ِّأبِّعبدِّهللا،ِّحد ثِّع ِّس ف  ع ي  ِّوغريمها،ِّوحد ثِّعنهِّأبوِّفاوفِّواب ِّويكىن 
الش اف 

ل مِّخارجِّالص حيحِّوغريهم،ِّتويفِّسنةِّ ِّ.ه240م اج هِّوم س 

ِّ)528رقم2/74ِِّّانظر:ِّتذكرةِّاحلف اظِّ) رقم2/74ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالكربىِّللس ب ك ي 
ِّ(.211ِّرقم1/118ِِّّ(،ِّوهتذيبِّالت هذيبِّ)15

يب،ِّمصر حِّحبكايةِّاإلمجاعِّعلىِّخالفه،ِّفلعل ِّإمجاعهمِّملِّيبلغِّقالِّالس ب ك ي :ِّ)وهذاِّغرِّ(2ِّ)
أبِّث  و ر ،ِّولعل هِّينازعِّيفِّوقوعِّاإلمجاعِّعلىِّذلك،ِّأوِّلعل ِّماِّنقلهِّالع ب د ر ي ِّغريِّاثبت،ِّفقدِّنقلِّاب ِّ
هِّال م ن ذ رِّع ِّأيبِّثورِّفيم ِّأوصىِّبع تقِّعبدهِّعلىِّأنِّالِّيفارقِّولده،ِّوعليهِّف ي ِّحميطِّمباله،ِّأن ِّ

أبَّلِّالوصي ة،ِّوقال:ِّيباعِّيفِّالد ي ،ِّفإنِّأعتقهِّالورثةِّملِّجيزِّعتقهم.ِّوهذاِّخيالفِّماِّنقلهِّالع ب د ر ي (ِّ
ِّ(.15رقم2/77ِِّّطبقاتِّالش افعيةِّالكربىِّللس ب ك ي ِّ)

ِّب ِّسعيدِّب ِّعبدِّالر دم ِّالع ب د ر ي ،ِّم ِّبنِّعبدِّالد ار،ِّالعمب دمر يَ (3ِّ) :ِّهوِّأبوِّاحلس ِّعلي 
ِّصا ِّوأيبِّاحلس ِّال م او ر ف ي   حبِّكتابِّ)الك ف اي ة(ِّيفِّخالف ي اتِّالعلماء،ِّمسعِّم ِّأيبِّالَّ ي  بِّالَّ رب  ي  

وغريمها،ِّروىِّعنهِّأبوِّالقاسمِّب ِّالس م ر ق  ن د ي ِّوأبوِّالفضلِّحمم دِّب ِّحمم دِّب ِّع َّ ا ِّوغريمها،ِّتويفِّ
ِّ.ِّه493ِّسنةِّ

ِّللس ب ِّ ِّالكربى ِّالش افعية ِّطبقات ِّ)انظر: 5/257ِِّّك ي   ِّالش افعية504ِّرقم ِّوطبقات ،)
(ِّ ن وي   ب ةِّ)806رقم2/79ِِّّلإل س  ِّ(.236رقم1/295ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 

(4)ِّ(ِّ ِّ(.2/37انظر:ِّالكش ا ِّللز م  ش ر ي  



 143َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّج ِِّّ:ي ِّر ِّش ِّم  ِّالز ِّ/ِّقال ِِّّءيولذلك ِّفيستِّ،سويةللت ِِّّ(1)التِّ(وأ)بكلمة ِّيفِّأي واين
ِّ.(3)عليهاِّ(2)ما ِّمقد ِّ/ِّنِّكانإوِِّّ،االهتمامِّوعدمِّالتضييع

ِّالس ِّ ِّكانتِّالوصي ِّمل ِِّّ:ي ِّل ِّي ِّه ِّوقال ِّوخريا ِّا ِّطاعة ِّنفسهِّا ِّي ِّغالبوالد ِِّّ،ة وهوِِّّ،ملنفعة
ِّ،(4)ي فرِّوالد ِّالك ِّمِّم ِّىِّهللاِّعليهِّوسل ِّذِّرسولِّهللاِّصل ِّوقدِّتعو ِِّّ،حوالهأمذمومِّيفِّغالبِّ

ِِّّ.(5)فضلمباِّهوِّاألِّب دئ
ِِّّ.ظرِّإىلِّالورثةوالذيِّقبلهِّبلن ِِّّ،تظرِّإىلِّاملي  ِّفهذاِّالوجهِّبلن ِّ

ةي َِّّ  ِّ ِّع ِّوقالِّاب
ِّبلت ِّفقويِّجِّ،عا  ِّض ِّل ِِّّةِّغالبا ِّالوصي ِِّّن ِّإِّ:(6) ِّ؛كرالذ  ِّقدميِّيفِّانبها

                                                           

 (.ِّللت سويةِّهيالتِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(1)
ِّب(.7)مقد ما ِّعليها(ِّبدايةِّ)ب/(2ِّ)
ِّ)انظر:ِّالكش ا ِّل(3ِّ) ِّ(.2/37لز م  ش ر ي  
ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّقال:ِّ(4ِّ) ِّرضيِّهللاِّعنهِّع ِّالن ب   ر ي   لعل هِّقصدِّحديثِّأيبِّس ع يدِّاخل د 

ِّالك ف رِّوالد ي  (،ِّفقالِّرجل:ِّتعدلِّالد ي   ِّبلك ف ر؟ِّقال:ِّ)ن  ع م(.ِّ ِّ)أ ع وذ ِّبهللِّم   
ِّاخل د ِّ ِّس ع يد ِّأيب ِّمسند ِّيف ِّمسنده، ِّيف ِّأدمد ِّ)رواه ِّعنه ِّهللا ِّرضي رقم17/432ِِّّر ي  

ت ع اذةِّم ِّالد ي ِّ)ص11333ِّ ِّيفِّالس ن  ِّيفِّكتابِّاالستعاذة،ِّببِّاالس  رقم825ِِّّ(،ِّوالن س اض ي 
5473ِّ ِّما5474ِّ، ِّذكر ِّيف ِّاالستعاذة، ِّبب: ِّالر ق اض ق ِّكتاب ِّيف ِّصحيحه، ِّيف ب ان ِّح  ِّواب  ،)

(،1025ِّرقم3/301ِِّّلذيِّالِّوفاءِّلهِّعندهِّ)يستحبِّللمرءِّأنِّيتعو ذِّبهللِّجالِّوعالِّم ِّالد ي ِّا
ر ك،ِّوقال:ِّهذاِّحديثِّصحيحِّاإلسنافِّوملِّخيرجاه،ِّكتابِّالد عاءِّوالت كبريِّوالت هليلِّ ت د   س 

واحل اك مِّامل
ِّ(.1950رقم1/714ِِّّوالت سبيحِّوالذ  كر،ِّ)

ِّاأل لب ان  ِّ ِّوضع فه ِّالت لخيص، ِّيف ِّالذ ه ب   ِّووافقه ِّاحل اك م، ِّصح حه ِّسن ِّواحلديث ِّضعيف ،
ِّ(.5488ِّ،5489رقم182ِِّّالن س اض ي  ِّ)صِّ

ي  ِّ)صِّ(5ِّ)
ي ل  ِّ(.49ِّانظر:ِّالفراض،ِّوشرحِّآايتِّالوصيةِّللس ه 

ط ي ،ِّولدِّابنَعمط ي ة(6ِّ) ِّب ِّأيبِّبكرِّغ البِّب ِّع َّ ي ةِّال م ح ار يب  ِّالغ ر ان  :ِّهوِّأبوِّحمم دِّعبدِّاحلق  
ر رِّالوجيزِّيفِّالت فسري،ِّحد ثِّع ِّأبيهِّوع ِّ،ِّصاحبِّكتابِّاحمله481،ِّوقيل:ِّسنةِّه480سنةِّ

ِّوغريمها،ِّوحد ثِّعنهِّأبوِّالقاسمِّب ِّح ب  ي شِّوأبوِّجعفرِّب ِّم ض اءِّوغريمها،ِّتويفِّ ِّالغ س ان    أيبِّعلي  
ِّ.ِّه546،ِّوقيل:ِّسنةِّه541سنةِّ

= 

 [ب7/]أ



 144َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّي ِّ ِّوي ِّلئال ِّفيها ِّالد ِِّّ،تساهلَّمع ِّالقو ِِّّن ِّإفِّ،ي خبال  ِّم  ِّمفيه ِّي ِّة ِّالت ِّا ِّع  قويةِّغنيه
ِّ.(1)بذلك

َ:(لَ جَموَمَزَ هللاَعَمَضَ ائَ رَمتهَعلىَف َمكَمر َيَتَمقَ ابَمَ(2)مسَمقَ ت َأَثأَ )َ:قال
ي ِّالد ِِّّءالِّبعدِّوفاإامللكِّالِّينتقلِّللوارثِِّّن ِّأوهمِّوكالمهِّقدِّي ِِّّ،يتأسيِّكماِِّّأي
صح  ِّألافِّاملوتِّعلىِّبلِّامللكِّيفِّاجلميعِّينتقلِّللوارثِّمبجر ِِّّ،وليسِّكذلكِّ،ةوالوصي ِّ

(3).ِّ
ِّالرتتيبِّ ِّيفِّالص ِّّن ِّإوهذا ِّهو ِّبلد ِِِّّّ(6)بكماهاِّ(5)كةالرت ِِّّ(4)نعمِّ،ر ا ِّ،ي كاملرهونة

الوارثِِّّ(8)كانأسواءِّوِِّّ،منهاِّحىتِّيوف ِِّّء ِّالوارثِّيفِّشيتصر ِِّّ(7)نفذفالِّيِّ،ل ِّنِّقإوِّ
ي ِّيفِّذلكِّذنِّصاحبِّالد ِّأنِّإنعمِِّّ،كالمِّبعضهمِِّّ(9)ملاِّاقتضاهِّخالفا ِِّّ،مِّالأبهِِّّعاملا ِّ

ِّتصر ِّالوارثِّحبسب ِّالرت ِّإِّ(11)وللوارثِّ،ذناإلِّ(10)نفذ ِّوقضامساك ِّم ِّالد ِِّّءكة ي 
                                                           

= 

(ِّ ه ب ِّال م ذ  ِّالد  ي  ب اج 2/57ِِّّانظر: ِّ)8رقم ِّللد او وف ي   ري  ِّاملفس   ِّوطبقات رقم1/265ِِّّ(،
ري ِّلل فن هِّويِّ)ص251ِّ ِّ(.215رقم175ِِّّ(،ِّوطبقاتِّاملفس  

يزِّالب ِّع َّ ي ةِّ)(1ِّ)  ح ر رِّالو ج 
ِّ(.2/17انظر:ِّامل

 )يقسم(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(2)
 (.4/124انظر:ِّمغنِّاحملتاجِّ)ِّ(3)
 .(الرت كةِّ)يعم ِِّّ(ج)يفِِّّ(4)
ِّساقطِّم ِّنسخةِّ)ف(.ب(،ِّوماِّقبلها1ِّ)الرت كةِّبكماهاِّكاملرهونةِّبلد ي (ِّبدايةِّ)ف/(5ِّ)
 .ِّ،ِّوبدونِّ)بلد ي ((وإنِّقل ِِّّ)ِّكاملرهونِّ(ب)يفِِّّ(6)
ِّ)ينتقل(.ِّ(ف)يفِِّّ(7)
 كان(.ِِِّّّء)سواِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 )اقتضىِّكالمِّبعضهمِّنعمِّإنِّصاحب(.ِّ(ب)يفِِّّ(9)
 )بسبب(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(10)
 ِّ.(ب)وجدِّيفِّيالِّغريها(ِِّّي ِّم الد ِِّّءكةِّوقضامساكِّالرت ِّقوله:ِّ)وللوارثِّإِّ(11)
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ِّيتعل ِِّّ،غريها ِّالد ِّوال ِّاملوتِّعلىِّاألضواي ِّبلز ِّق ِّبعد ِّاحلافثة ِّلِّ(1)بلِّ،صح  ِّد ِّ؛لوارثهي
ِّ.ملكهِّ(2)ءاِّّناّن ِّأل

الختصاصِِّّ؛ةِّعلىِّاملرياثالوصي ِِّّ(4)مقد ِّت ِِّّ:يفِّقوهمِّ(3)انزعِّصاحبِّالوايفِّ:تنبيه
مِّيقد ِِّّ:ِّيقالواحدِّحىت ِِّّءيانِّعلىِّشفلمِّيتوارفِّاحلق ِِّّ،لباقيبواملرياثِِّّ،لثةِّبلث ِّالوصي ِّ

ِّ.(5)حدمهاأ
َ.(ءَ الوَموَمَبَ بَمسَموَمَبَ سَمنمََةَ ثَمالاَثَمب َمَثَأارَموَمت َماليتَي َأَابَأبَمسَ والَم)َ:قال

ِّبلن ِّ ِِّّ(6)يوهِّ،ابةر ِّالق ِِّّ:سباملراف ِّ،ةخو ِّواألِّ،ةبو ِّواألِّ،ةالبنو ِِّّ:(7)قسامأ/ِّربعةأعلى
ِِّّ.ِّوالعمومة
ىئ  ىئ   ژ ِّ:تعاىلِّقالِّ،يتأتفصيلِّسيِّعلىِّقاربِّيرثِّبعضهمِّبعضا ِّفاأل

ِِّّ.(8)ژی          جئ ی       ی  /ِّ    ىئ  ی

                                                           

 .ِّ(ب)يفِّالِّيوجدِّمِّأحدمها(ِّيقد ِِّّ:قالِّي ِّحىت ِِّّ-إىلِِّّ-اِّ)بلِّهيِّللوارثِّألّن ِِّّقوله:ِّ(1)
 كلمةِّ)ّناء(.ِِِِّّّّم )على(ِّبدال ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
ِّيفِّتكملةِّاجملموعِّ)ِّ(3) ِّالد  ي ِّالس بك ي  (:ِّ)وكتابِّالوايفِّبلَّ لبِّيفِّشرح10/5ِّقالِّتقي 

ِّب ِّأيبِّبكرِّعبدِّهللا(.ِّاملهذ بِّأتليفِّأيبِّالعب اسِّأدمدِّب ِّعيسى

اجم.ِّ ِّملِّأقفِّعلىِّترمجتهِّيفِّكتبِّالرت 
 يفِّ)ج(ِّ)ي قد م(.ِّ(4)
راجِّالوه اجِّللز ركشيِّ)صِّ(5ِّ) ِّ(.167انظر:ِّالس  
 )وهو(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
ِّأ(.5ِّ)أقسام:ِّالبنو ة(ِّبدايةِّ)ج/(7ِّ)
ِّ(.75سورةِّاألنفال،ِّآية:ِّ)(8ِّ)

 [أ8/]أ
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ِِّّ.وعام ِِّّ،خاص ِِّّ:نوعنيِّ(1)على/ِّبب ِّوالس ِّ
ِِّّ.والوالءِّ،كاحالن  ِِّّ:فاخلاص ِّ
ِِّّ.سالمالوراثةِّبإلِّ:والعام ِّ
العَّفِّيقتضيِِّّذ ِّإِّ؛ببعلىِّالس ِِّّ(3)فِّالوالءهذاِّالِّحيس ِّعَّفِّاملصن  ِِّّ(2)وعلى

ِّ،رثسبِّم ِّوجوهِّاإلالن ِِّّسوىِّ(5)ما/ِّ:بباِّحنوهِّبلس ِّفِّوم ِّحن  ِّومرافِّاملصن  ِِّّ،(4)املغايرة
ِّفالن ِّإوِّ ِّأسبِّال ِّفاخال ِِّّ،سبابِّاإلرثأحد ِّالس ِِّّفيكون ِّاخلصوصِّيفِِّّ(6)ببيف فخول

ِِّّ.قسيمفالِّينتظمِّالت ِِّّ،العموم
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ژِّ:قالِّتعاىلِّ،ثِّبعضهمِّم ِّبع،ر ِّي ِِّّ(7)وجانفالزَ 

ِِّّ.(9)ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژِّ:وقالِّتعاىلِّ،(8)ژپ
ة ِّم ِّحل  ِِّّء ِّال ِّالو ِّ)ِّ:مىِّهللاِّعليهِّوسل ِّصل ِِّّلقولهِّق ِّي ِّت ِّالع ِِّّقَأتَ عَ ويرثَالَأ

ِّ(ب ِّس ِّالن ِِّّة ِّم ِّح ِّكل ِِِّّّ(10)
ِّ:مِّوقالاك ِّوكذاِّاحل ِِّّ،رضيِّهللاِّعنهماِّرم ِّم ِّحديثِّاب ِّع ِِّّانِّيفِّصحيحهب ِّرواهِّاب ِّح  ِّ

                                                           

ِّأ(.8)علىِّنوعنيِّخاصِّوعام(ِّبدايةِّ)ب/(1ِّ)
 .ِّ(ب)يفِّالِّيوجدِّقسيم(ِّفالِّينتظمِّالت ِِّّ-إىلِِّّ-)وعلىِّهذاِّالِّحيس ِّعَّفِِّّقوله:ِّ(2)
 )للوالء(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
ِّ(.140انظر:ِّالفصولِّاملفيدةِّيفِّالواوِّاملزيدةِّ)صِِّّ(4ِّ)
ِّأ(.2ِّ)ماِّسوىِّالن سب(ِّبدايةِّ)ف/(5ِّ)
 سب(.ِّ)الن ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
 وجان(.ِّ)والز ِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
ِّ(.12ِّ:ِّ)سورةِّالن  ساء،ِّآية(8ِّ)
ِّ(.12سورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)ِّ(9)
م ة:ِّالقرابة،ِّومعىنِّاحلديثِّأيِّالوالءِّقرابةِّكقرابةِّالن سب.(10ِّ) ِّالل ح 

ِّ(.210(،ِّواملصباحِّاملنريِّ)ص12/538ِّ(،ِّولسانِّالعربِّ)5/2027انظر:ِّالص  حاحِّ)
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ِّ.(1)سنافصحيحِّاإل
ِِّّ.فكذاِّالوالءِّ،(3)ثِّبهور ِّسبِّي ِّوالن ِِّّ،سببلن ِِّّالوالء ِِّّ(2)هب ِّش ِّ
ِّصل ِّن ِّوأل ِّه ِّعليه ِّهللا ِّو ِّوسل ِّى ِّبنر ِّم ِّدم  ِّث ةز ِّت

ِّم ِِّّ(4) ِّم ِِّّ،ِّهاوىل ِّم  ِّاب  ِّهاج ِّرواه
                                                           

ِّا(1ِّ) ر  ب انِّيفِّصحيحه،ِّكتابِّالبيوع،ِّبب:ِّالبيعِّاملنهيِّعنه،ِّذ ك  لعل ةِّالتِّم ِّرواهِّاب ِّح  
يِّع ِّبيعِّالوالءِّوع ِّهبتهِّ) ر ك،ِّوقال:ِّهذا4950ِّرقم11/325ِِّّأجلهاِّّن  ت د  (،ِّواحل اك مِّيفِّال م س 

ِّ(.7990ِّ،7991رقم4/379ِِّّحديثِّصحيحِّاإلسنافِّوملِّخيرجاه،ِّكتابِّالفراض،ِّ)

 ك ات بِّ-أيضا ِِّّ-ورواهِّ
ب رِّوامل  د 

ِّيفِّمسنده،ِّكتابِّالعتقِّوالوالءِّوامل  ل ك ة،ِِّّالش اف ع ي 
ِّامل وح س  

ب ت هِّ) (،ِّوالَّ ب  ر ان  ِّيفِّاملعجمِّاأل و س ط،ِّبب:1090ِّرقم3/18ِِّّبب:ِّالن هيِّع ِّبيعِّالوالءِّوع ِّه 
ِّيفِّالس ن  ِّالكربى،ِّكتابِّالوالء،ِّبب:ِّم 1318ِّرقم2/82ِِّّاأللف،ِّم ِّامسهِّأدمدِّ) (،ِّوالب  ي  ه ق ي 

(ِّ 21433ِّرقم10/494ِِّّأعتقِّمملوكا ِّله ،21436ِّ ِّرضيِّهللا21437ِّ، ِّع ِّاب ِّعمر ِّكل هم )
ِّعنهما.

ِّمشنعا ِّعليهِّ ِّالذهب  ِّوتعق به ِّوقال:ِّصحيحِّاإلسناف، ب انِّواحل اك م ِّاب ِّح  ه واحلديثِّصح ح 
ر و اءِّ) ِّ(.1668ِّرقم6/109ِِّّبقوله:ِّ)قلت:ِّبلدب وس(،ِّوأعل هِّالب  ي  ه ق ي ،ِّوصح ح هِّاأل ل ب ان  ِّيفِّاإل 

 ه(.ِّ)وشب ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)به(ِِّّ(3)
،ِّأبوِّع م ار ةِّوأبوِّمحم زمةَأ(4ِّ) ي 

ِّاه امش  مِّب ِّعبدِّم ن ا ،ِّالق ر شي  :ِّهوِّاب ِّعبدِّال م َّ ل بِّب ِّه اش 
ِّث  و ي  ب ةِّموالةِّأيبِّه  ب،ِّولدِّ ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّوأخوهِّم ِّالر ض اعة،ِّأرضعتهما ِّالن ب   ي  ع ل ى،ِّعم 

ِّصل ىِّ هللاِّعليهِّوسل مِّبسنتني،ِّوأسلمِّيفِّالس نةِّالث انيةِّم ِّالب ع ث ة،ِّولق ب هِّالن ب ِّصل ىِّهللاِّعليهِّقبلِّالن ب  
ي  ِّ ش  را ،ِّواستشهدِّرضيِّهللاِّعنهِّيفِّأ ح دِّعلىِّيدِّو ح  اء،ِّش ه دِّب د  ِّالش ه د  وسل مِّأ س دِّهللا،ِّومس اهِّس ي  د 

ِّ.ِّه3سنةِّ

ِّاإلستيعابِّ) 1/369ِِّّانظر: ِّوأس541رقم ،)(ِّ ِّالغابة 2/67ِِّّد ِّواإلصابة1251ِّرقم ،)
ِّ(.1831ِِّّرقم2/105ِِّّ)

زمة :ِّاختلفِّيفِّامسهاِّعلىِّسبعةِّأقوال،ِّأشهرها:ِّأ م ام ة،ِّوع م ار ة،ِّوجزمِّاحلاكمِّيفِّبنتَمحم
ِّامسهاِّأ م ام ة،ِّواضَّربِّقول ِّفتارةِّمنهاِّيفِّفتحِّالباري،ِّاملشهورِّيفِّحجرِّاب ِّاحلافظِّاملستدركِّأبن 

ِّع م ار ة،ِّوت كىنِّأم ِّالفضل،ِّوأم هاِّس لم ىِّبنتِّع م ي س.ِّقال:ِّأ م ام ة،ِّواترةِّ:قال
= 
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ِِّّ.(1)وابرسالهِّهوِّالص ِّإِّ:وقالِّي ِّاض ِّس ِّوالن ِّ
                                                           

= 

(ِّ ِّاحلاكم ر ك ت د  ِّم س  4/74ِِّّانظر: ِّ)6925رقم ِّالغابة ِّوأسد ،)7/19ِّ ِّرقم ،6722ِّ،
رقم242ِِّّ،ِّوص10822رقم8/22ِِّّ(،ِّواإلصابةِّ)7180رقم214ِِّّ،ِّوص7119رقم196ِِّّوص

(،4251ِّرقم7/505ِِّّحِّالباريِّ)(،ِّوفت1/307(،ِّوهديِّالس اريِّمقد  مةِّفتحِّالباريِّ)11493
ِّ(.5100رقم9/142ِِّّ)

َّ ل بِّرضيِّهللاِّعنهما،ِّقالت:ِّ)ماتِّم و الي،ِّ(1ِّ)
 
ي شريِّبذلكِّإىلِّروايةِّابنةِّدم  ز ةِّب ِّعبدِّامل

ِّوهاِّ ِّيلِّالن  صف  ِّفجعل ِّبينِّوبنيِّابنت ه ، ِّمال ه ِّوسل م ِّهللاِّصل ىِّهللاِّعليه ِّرسول  ِّف  ق س م ِّابنة ، وترك
ِّالن  صف(.

ِّالن ِّ مِّ)رواه ِّيفِّالس ن  ِّالكربى،ِّكتابِّالفراض،،ِّتوريثِّاملوايلِّمعِّذويِّالر ح  6/129ِّس اض ي 
رقم464ِِّّ(،ِّواب ِّم اج هِّيفِّالس ن  ،ِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّمرياثِّالوالءِّ)ص6365ِّ،6366ِّرقمِّ

2734ِّ.)ِّ
(ِّ ِّأيضا ِّأدمدِّيفِّاملسند،ِّيفِّمسندِّالن  س اء،ِّحديثِّس ل م ىِّبنتِّدم  ز ة قمِّر45/257ِِّّورواه

ِّأ م ام ةِّبنت27284ِّ ابةِّرضيِّهللاِّتعاىلِّعنهم،ِّذ كر  ر ك،ِّكتابِّمعرفةِّالص ح  ت د   س 
(،ِّواحل اك مِّيفِّامل

(ِّ َّ ل بِّرضيِّهللاِّعنهما
 
ِّامل ِّعبد ِّب  4/74ِِّّدم  ز ة ِّيف6925ِِّّرقم ِّالكربى، ِّيفِّالس ن   ِّوالب  ي  ه ق ي  ،)

(ِّ ِّاملرياثِّبلوالء ِّبب: ِّالفراض،، 6/395ِِّّكتاب 12385ِّرقم ِّكتابِّ(12386، ِّيف ِّوأيضا  ،
 ع ت قِّمقامِّالعصبةِّفأخذِّالفضلِّ

 ع ت قِّإذاِّماتِّوملِّيك ِّلهِّعصبةِّقامِّاملوىلِّامل
الوالء،ِّبب:ِّاملوىلِّامل
ِّ(.21490رقم10/509ِِّّع ِّأهلِّالفراض،ِّ)

 ل ق   :ِّوهوِّضعيف،ِّ
وهذاِّاحلديثِّم ِّروايةِّحمم دِّب ِّعبدِّالر دم ِّب ِّأيبِّل ي  ل ى،ِّقالِّاب ِّامل

(ِّ نري
 
ِّامل 7/192ِِّّالبدر ِّتقريب4ِّرقم ِّجدا ، ِّاحلفظ ِّسيء ِّصدوق ِّح ج ر: ِّاب  ِّاحلافظ ِّوقال ،)

493ِِّّالت هذيبِّ)صِّ ِّ)6081رقم ِّاإلرواء ِّحفظه، ِّضعيفِّلسوء ِّوقالِّاأل لب ان  : رقم6/134ِِّّ(،
ار ق َّ ن  :ِّواملرسلِّأصح،1696ِّ ِّبإلرسالِّوصح حِّطريقِّإرساله،ِّوقالِّالد  (،ِّواحلديثِّأعل هِّالن س اض ي 
ِّ 15/392ِِّّ)الع ل ل ِّاملوضع4099ِّرقم ِّيف ِّاأل ل ب ان   ِّوحس نه ِّواحلديثِّمنقَّع، ِّالب  ي  ه ق ي : ِّوقال ،)

ِّالس ابقِّم ِّاإل رو اء.
(ِّ ِّللعصبة ِّالفريضة ِّبعد ِّتبق ى ِّما ِّبب: ِّيفِّكتابِّالفراض،، ار ق َّ ن   رقم5/147ِِّّوروىِّالد 

ِّتويف،4109 ز ة ِّحل م  ِّموىل  ِّأن  ِّع ِّاب ِّعب اسِّرضيِّهللاِّعنهما ِّفأعَّىِِّّ(، ِّوابنةِّدم  ز ة، وتركِّابنته،
،ِّوالبنةِّدم  ز ةِّالن  صف. ِّالن ب ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّابنت هِّالن  صف 

= 
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ِِّّق ِّي ِّت ِّالع ِِّّن ِّأِّ(1)عنأِّ،والِّعكس
 
فاي ِّ ِّب ِّز ِّس ِّوخالفِّفيهِّاحل ِِّّ،قت ِّع ِّالِّيرثِّامل

(2)(3)ِّ
ان  ِّر ِّب  ِّكماِّحكاهِّالَّ ِِِّّّ،(4)ةف ِّي  ِّن ِّيبِّح ِّأصاحبِّ

الكبريِّم ِّحديثِِّّان   ِّر ِّب  ِّالَّ ِّيفِِّّن ِّألِّ؛عنهِّ(5)
                                                           

= 

:ِّكذ اب،ِّوقالِّ ِّب ِّم ع ني  ِّالش اذ ك ونِّالب ص ر ي ،ِّقالِّعنهِّحي  ىي  وفيهِّس ليمانِّب ِّفاوفِّامل ن  ق ر ي 
:ِّمرتوكِّاحلديث،ِّاجلرحِّوالت عديلِّال ِّ)أبوِّح امت  (،ِّوقالِّالب خ ار ي :498ِّرقم4/115ِِّّب ِّأيبِّح امت 

(ِّ ِّاألوسط ِّالت اريخ ِّنظر، ِّ)2/334فيه ِّاإلرواء ِّبلوضع، ِّمت هم ِّاأل لب ان  : ِّوقال رقم6/136ِِّّ(،
1696.)ِّ
ِّي ِّت ِّ)أعنِّأنِّالع ِِّّقوله:ِّ(1)

 
منهماِّالوالءِّعلىِِّّلكل  ِّفهذانِّشخصانِِّّ-إىلِّ-قِّت ِّع ِّقِّالِّيرثِّامل

 ِّ(.ب)يفِِّّالِّيوجدِّاآلخر(
(2ِّ)ِّ ِّواحلس ِّب ِّزايفِّالل ؤ ل ؤ ي   وهذاِّمذهبِّاجلمهور،ِّخالفا ِّلش ر يحِّوط اووسِّواحلس ِّالب ص ر ي  

.ِّانظر:ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّ)صِّ ِّ(.214والَّ ح اوي  
(3ِّ د( َز يم َبن ِّصاحبِّكتابِّاحلمسمن ِّالل ؤ ل ؤ ي ، ِّالك و يف  ، ِّموالهم، ِّاأل ن ص اري  ِّعلي   ِّأبو ِّهو :
 ج ر ِّ
ِّروىِّعنهِّامل ِّوأيبِّيوسفِّيفِّالفقه، ِّكانِّخيتلفِّإىلِّز ف ر ِّوكتابِّأ ف بِّالق اض ي، ن ي  ف ة فِّأليبِّح 

ي ِّوش ع ي بِّب ِّأ ي وبِّالص ر ي ف ي ن  ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ ِّ.ه204حمم دِّب ِّش ج اعِّالث  ل ج 

ي ةِّيفِّطبقاتِّاحل ن ف ي ةِّ)  ض 
مِّ)صِّ(،ِّوات جِّالت  448ِّرقم2/56ِِّّانظر:ِّاجل و اه رِّامل رقم150ِِّّر اج 

مِّاحل ن ف ي ةِّ)86 مِّاحل ن ف ي ة676ِّرقم3/59ِِّّ(،ِّوالَّ ب  ق اتِّالس ن ي ةِّيفِّت  ر اج  ي ةِّيفِّت  ر اج  (،ِّوالف و اض دِّالب ه 
ِّ(.60ِّ)صِّ

فمة(4ِّ) ِّموالهمِّالك ويف  ،ِّأحدِّأضم ةِّاملذاهبِّأبوَحمن ي   ب تِّب ِّز و ط ىِّالت  ي م ي  :ِّهوِّالن  ع م انِّب ِّاث 
،ِّصاحبِّكتابِّالفقهِّاألكرب،ِّوكتابِّالعاملِّواملتعل  م،ِّروىِّع ِّع َّ اءِّب ِّأيبِّه80ربعة،ِّولدِّسنةِّاأل

ي لِّوالقاضيِّأبوِّيوسفِّوغريمها،ِّتويفِّ حِّودم  افِّب ِّأيبِّس ليم انِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّز ف رِّب ِّاه ذ  ر ب 
ِّ.ِّه150سنةِّ

ي  ِّ
ِّاحل ن ف  1/126ِّ(،ِّوتذكرةِّاحل ف اظِّ)15)صِِّّانظر:ِّأخبارِّأيبِّحنيفةِّوأصحابهِّللص ي م ر ي  

ِّ(.817ِّرقم10/449ِِّّ(،ِّوهتذيبِّالت هذيبِّ)163رقم6/390ِِّّ(،ِّوسريِّأعالمِّالن بالءِّ)163رقمِّ
(5ِّ) َ ِّالَّ ب  ر ان  ،ِّولدِّسنةِّالط ب مرماين  ِّالش ام ي  م ي  :ِّهوِّأبوِّالق اسمِّس ل ي م انِّب ِّأدمدِّب ِّأ ي وبِّالل خ 
ِِّّ،ِّصاحبِّكتابِّاملعجمه260 ي  

ق  ِّالد  م ش  ِّروىِّع ِّأيبِّز ر ع ة ِّ ِّاألوسط، ِّوكتابِّاملعجم الكبري،
= 
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ةم ِّر ِّك ِّوع ِِّّ(1)ارن ِّي  ِّروِّب ِّف ِّم ِّع ِّ
ةج ِّس ِّو ِّوع ِِّّ،(3)(2)

ِّ،ههِّمنث ِّر ِّالمِّو ِّهِّعليهِّالس ِّن ِّأِّاسع ِّاب ِّعب ِِّّ(4)

                                                           

= 

ِّواحل اف ظِّاب ِّع ق د ةِّوغريمها،ِّ ي  ِّاجل م ح  ِّأبوِّخليفة ِّوغريمها،ِّوروىِّعنه وإ س ح اقِّب ِّإبراهيمِّالد ب ر ي  
ِّ.ه360تويفِّسنةِّ

(ِّ ِّاحلف اظ ِّتذكرة 3/85ِِّّانظر: ِّ)875رقم ِّالن بالء ِّأعالم ِّوسري ،)16/119ِِّّ (،86ِّرقم
ِّ)صِّ ِّ(.844ِّرقم372ِِّّوطبقاتِّاحلف اظِّللس ي وط ي  

ي  نمار(1ِّ) روَبنَد   ك ي ،ِّولدِّسنةِّعمم 
ِّم والهمِّامل ي  أوِّحنوها،ِِّّه46:ِّهوِّأبوِّحمم دِّاأل ث  ر مِّاجل م ح 

ِّقالِّ ِّوروىِّعنهِّم الكِّوش ع ب ةِّوغريمها، ِّوغريمها، روىِّع ِّاب ِّعب اسِّواب ِّالز يبريِّرضيِّهللاِّعنهما
ِّ.ه125ِّوقيل:ِّسنةِِّّه126ح ج ر:ِّثقةِّثبت،ِّتويفِّسنةِِّّاحلافظِّاب 

(ِّ ِّاحلف اظ ِّتذكرة 1/85ِِّّانظر: 98ِّرقم ِّ)ص ِّالت هذيب ِّوتقريب ،)421ِِّّ (،5024ِّرقم
ِّ(.45ِّرقم8/28ِِّّوهتذيبِّالت هذيبِّ)

(2ِّ ِّاحلديثِّملِّ( ر مةِّوع و س ج ةِّع ِّاب ِّعب اس(؛ِّألن  ِّالصوابِّ)عمروِّب ِّفينارِّع ِّع ك  لعل 
ِّعمروِّب ِّفينا ِّانظر:ِّيروه ِّع ِّع و س ج ة، ِّومرة  ر م ة ِّع ِّع ك  ِّمرة  ِّرواه ا ِّوإّن  رِّع ِّاب ِّعب اسِّمباشرة

ِّ(.6/117الن جمِّالوه اجِّ)
رمممةِّ(3) ِّب  ر ب ري ،ِّروىِّع ِّاب ِّعب اسِّع ك  ِّأصله ِّموىلِّاب ِّعب اس، ِّأبوِّعبدِّهللاِّاملدن ، ِّهو :

ِّإبرِّ ِّوروىِّعنه ِّوغريمها، ِّب ِّأيبِّط ال بِّرضيِّهللاِّعنهما ِّقالِّوعلي   ِّوغريمها، ِّوالش ع ب   ِّالن خ ع ي  اهيم
،ِّعاملِّبلت فسري،ِّملِّيثبتِّتكذيبهِّع ِّاب ِّعمر،ِّوالِّتثبتِّعنهِّبدعة،ِّ احلافظِّاب ِّح ج ر:ِّثقة ،ِّثبت 

ِّ،ِّوقيلِّبعدِّذلك.ه104تويفِّسنةِّ

(ِّ ِّاحلف اظ ِّتذكرة 1/73ِِّّانظر: 87ِّرقم ِّ)ص ِّالت هذيب ِّوتقريب ،)397ِِّّ (،4673ِّرقم
ِّ(.475رقم7/263ِِّّوهتذيبِّالت هذيبِّ)

ِّم وىلِّاب ِّعب اسِّرضيِّهللاِّعنه،ِّروىِّع ِّموالهِّاب ِّعب اسِّعمو سمجمة(4ِّ) ِّاه امش  ي   ك ي 
:ِّهوِّامل

رضيِّهللاِّعنه،ِّوروىِّعنهِّعمروِّب ِّفينار،ِّقالِّالب خ ار ي :ِّملِّيصحِّحديثه،ِّوقالِّأبوِّز ر ع ة:ِّمكي ِّ
ِّوالن س اض ي :ِّليسِّمبشهور،ِّوِّ ب انِّيفِّالث  قات،ِّوقالِّالذ ه ب  :ِّالِّي عر ،ِّثقة،ِّوقالِّأبوِّح امت  ذكرهِّاب ِّح 

،ِّروىِّلهِّاألربعةِّحديثا ِّواحدا ِّوهوِّحديثِّهوقالِّاحلافظِّاب ِّح ج ر:ِّليسِّمبشهورِّوقدِّوث  قِّا.
ِّاملؤل  ف.ِّ

= 
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ِّالرت   ِّوحس ِّ ِّحديثِّع ِِّّي ِّذ ِّم ِّنه ِّعنهج ِّس ِّو ِّم  ِّالب ِِّّ،ة ِّقال ِّي ِّج ِّس ِّو ِّع ِِّّ:(1)ي ِّار ِّخ ِّلك  ِّال ِّصح ِّة
ِّ.(2)هحديث ِّ

                                                           

= 

(،ِّوميزان1549ِّرقم7/103ِِّّ(،ِّوالكاملِّالب ِّع د يِّ)5/281انظر:ِّالث  ق اتِّالب ِّحبانِّ)
(،ِّوهتذيبِّالت هذيب5214ِّرقم433ِِّّ(،ِّوتقريبِّالت هذيبِّ)ص6529ِّرقم3/304ِِّّاالعتدالِّ)

ِّ)300رقم8/165ِِّّ) ِّ(.2028رقم2/422ِِّّ(،ِّومغانِّاألخيارِّللع ي ن   
ِّموالهمِّالب خ ار ي ،ِّولدِّالبأخمار يَ (1ِّ) :ِّهوِّأبوِّعبدِّهللاِّحمم دِّب ِّإمساعيلِّب ِّإبراهيمِّاجل ع ف ي 
كتابِّاألفبِّاملفرف،ِّروىِّع ِّعبيدِّبهللِّب ِّم و س ىِّ،ِّصاحبِّكتابِّاجلامعِّالصحيحِّوِّه194سنةِّ

ِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّالرت   م ذ ي ِّواب ِّخ ز مي  ةِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ ِّ.ِِّّه256ِّوحمم دِّب ِّعبدِّهللاِّاأل ن ص ار ي  

ِّاحلف اظِّ) ِّالن بالءِّ)578رقم2/104ِِّّانظر:ِّتذكرة (،171ِّرقم12/391ِِّّ(،ِّوسريِّأعالم
ِّ(.53رقم9/47ِِّّوهتذيبِّالت هذيبِّ)

ي شريِّبذلكِّإىلِّروايةِّاب ِّعب اسِّرضيِّهللاِّعنهِّأنِّرجال ِّماتِّعلىِّعهدِّرسولِّهللاِّصل ىِّ(2ِّ)
ي  ر اث ه. ِّهللاِّعليهِّوسل مِّوملِّيدعِّواراث ِّإالِّعبدا ِّهوِّأ ع ت  ق هِّفأعَّاهِّالن ب ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّم 

ِّحس ِّيفِّالس ن  ،ِّوقال:ِّ)هذاِّحديث  ذاِّالبابِّه  ،ِّوالعملِّعندِّأهلِّالعلمِّيفِّرواهِّالرت   م ذ ي 
ِّم رياث هِّجي  ع ل ِّيفِّبيتِّمالِّاملسلمني(،ِّكتابِّالفراض،ِّع ِّرسولِّ إذاِّماتِّالر جلِّوملِّيرتكِّعصبة ِّأن 

ِّوسل م،ِّبب:ِّيفِّمرياثِّاملوىلِّاألسفلِّ)ص ِّوالَّ ب  ر ان  ِّيف2106ِّرقم475ِِّّهللاِّصل ىِّهللاِّعليه ،)
ِّ(.12211ِّ-12209ِّرقم11/426ِِّّاملعجمِّالكبريِّ)

517ِّورواهِّأيضا ِّأبوِّفاوفِّيفِّالس ن ،ِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّيفِّمرياثِّذويِّاألرحامِّ)ص
ِّ  ع ت ق 2905ِّرقم

ِّامل ي 
ِّوب ق   ع ت ق 

ِّماتِّامل ِّإذا ِّبب: ِّكتابِّالفراض،، ِّيفِّالس ن  ِّالكربى، ِّوالن س اض ي  ،)
،،ِّبب:ِّم ِّالِّوارثِّلهِّ(،ِّواب ِّم اج هِّيفِّالس ن ،ِّكتابِّالفراض6376ِّ،6377رقم6/132ِِّّ)

5/365ِّ(،ِّوأدمدِّيفِّاملسندِّيفِّمسندِّعبدِّهللاِّب ِّعب اسِّرضيِّهللاِّعنهِّ)2741رقم466ِِّّ)صِّ
ر ك،ِّكتابِّالفراض،ِّ)3369رقمِّ ت د   س 

(،ِّوالب  ي  ه ق ي 8014ِّ،8015ِّرقم4/385ِِّّ(،ِّواحل اك مِّيفِّامل
ِّجاءِّيفِّاملوىلِّم ِّأسفلِّ) ِّ-12394ِّرقم6/397ِِّّيفِّالس ن ِّالكربىِّكتابِّالفراض،،ِّببِّما

ِّ(ِّكل همِّم ِّطريقِّعمروِّب ِّفينارِّع ِّع و س ج ةِّع ِّاب ِّعب اسِّرضيِّهللاِّعنه.12397
= 
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ِِّّ.(1)الِّمريااث ِِّّحة ِّصل ِّعَّاهِّم ِّأ ِّهِّن ِّابِّعنهِّأبدِّجي ِّتهِّقوعلىِّتقديرِّصح ِّ
ِِّّ.فنيِّيفِّمسألتنير ِّرثِّبلوالءِّم ِّالَّ ِّاإلرِّو ِّص ِّت ِّي  ِِّّ:تنبيه

ِّإ ِّ(3)هق ِّت  ِّع ِّأ ِّهِّوِّيق ِّت ِّهِّع ِّدِّبدارِّاحلربِّفاسرتق ِّي  ِّمثِّالتحقِّالس ِِّّ،اي ِّم ِّذ ِِّّ(2)ي ِّم ِّالذ  ِّ/عتقِّأذا
ِّ.(4)هق ِّت ِّع ِّخرِّوم ِّيقِّاآلت ِّمنهماِّع ِِّّفكل ِّ

                                                           

= 

وهذاِّاحلديثِّحسنهِّالرت   م ذ ي ،ِّوقالِّالب خ ار ي :ِّع و س ج ةِّموىلِّاب ِّعب اسِِّّاه امش  ي ،ِّروىِّعنهِّ
:ِّليسِّمبشهور،ِّوقالِِّّ(،ِّوقال347رقم7/76ِِّّعمروِّب ِّفينارِّوملِّيصح،ِّالت اريخِّالكبريِّ) أبوِّح امت 
(ِّ ِّوالت عديل ِّاجلرح ِّثقة، ِّمكي  ِّز ر ع ة: 7/24ِِّّأبو ِّليس129ِّرقم ِّ)ع و س ج ة ِّالن س اض ي : ِّوقال ،)

ِّعندِّ ِّإال ِّاحلديث ِّهذا ُِّند ِّومل ِّفينار، ِّب  ِّعمرو ِّغري ِّعنه ِّيروي ِّأحدا  ِّأن  ِّنعلم ِّوال بملشهور،
ِّ ِّالث  ق ات ِّكتابه ِّيف ب ان ِّح  ِّاب  ِّوذكره ِّيف5/281ِّ)ع و س ج ة(، ِّاملغن ِّي عر ، ِّال ِّالذ ه ب  : ِّوقال ،)

(،ِّوقالِّاحلافظِّاب ِّح ج ر:ِّليسِّمبشهورِّوقدِّوث  ق،ِّتقريبِّالت هذيب4772ِّرقم2/80ِِّّالض عفاءِّ)
ِّ 433ِِّّ)ص ِّ)5214رقم ِّالغليل ِّإرواء ِّيف ِّكما ِّاحلديث ِّهذا ِّاأل لب ان   ِّوضعف رقم6/114ِِّّ(،
1669.)ِّ

ت د ِّ  س 
ِّأيضا ِّيفِّامل ِّاحل اك م ِّهذاِّورواه ِّوقال: ِّع ِّاب ِّعب اس، ر م ة ر كِّم ِّطريقِّعمروِّع ِّع ك 

ِّكتابِّالفراض،ِّ) ِّالذ ه ب  ، ِّووافقه ِّخيرجاه، ِّومل ِّالب خ ار ي   رقم4/385ِِّّحديثِّصحيحِّعلىِّشرط
8013.)ِّ

ر م ةِّع ِّاب ِّعب اسِّوهوِّغلطِّالِّشكِّ :ِّورواهِّبع،ِّالر واةِّع ِّعمروِّع ِّع ك  قالِّالب  ي  ه ق ي 
ِّ(.1669رقم6/114ِِّّان  ،ِّإرواءِّالغليلِّ)فيه،ِّووافقهِّاأل لب ِّ

راجِّالوه اجِّللز ركشيِّ)صِّ(1ِّ) ِّ(.6/117)ِّ(،ِّوالن جمِّالوه اج176انظر:ِّالس  
ِّذمي ا(ِّبدايةِّ)ف/(2ِّ) ِّب(.2ِّ)الذ  م ي 
 أعتقه(.ِِّّ)مث ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
(4ِّ ِّ)صِّ( ي   راجِّالوه اجِّللز ر ك ش  ومغنِّاحملتاجِِّّ(،6/117(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)177انظر:ِّالس  

(4/125ِّ.)ِّ
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منهماِّالوالءِِّّثبتِّلكل  ِّ عتقهأوِّقهِّت ِّع ِّبِّم ِّأيقِّت ِّالع ِِّّىفاشرتِِّّعبدا ِِّّقِّشخص ِّت ِّع ِّأ ِّذاِّإوِّ
دي  ِّالس ِّخرِّاآلِّعلى

ِِّّ
 
منهماِّالوالءِّعلىِِّّفهذانِّشخصانِّلكل  ِِّّ،ايةر ِّيقِّبلس  ِّت ِّوالع ِِّّ،رةباش ِّبمل

ِّ.(1)اآلخر
كماِِّّراث ِّإكةِّلبيتِّاملالِّالرت ِِّّصرفتِّخاص  ِِّّ(2)ذاِّملِّيك ِّوارثِّبنسبِّوالِّسببإوِّ
ِّه ِّن ِّع ِِّّل ِّق ِّع ِّأ ِِّّه ِّل ِِّّث ِّار ِّالِّو ِِّّ  ِّم ِِّّث ِّار ِِّّو ِّان ِّأ ِّ)ِّ:مىِّهللاِّعليهِّوسل ِّلقولهِّصل ِِّّ؛(3)يةعنهِّالد  ِِّّليتحم ِّ

ِِّّ.(4)ماك ِّانِّواحل ِّب ِّحهِّاب ِّح ِّصح ِِّّ(ه ِّث ِّر ِّأ ِّو ِّ
                                                           

ِّ)صِِّّ(1) ي   راجِّالوه اجِّللز ر ك ش  (،ِّومغنِّاحملتاج6/117ِّ(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)177انظر:ِّالس  
(4/125.)ِّ

 )بسبب(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
(3ِّ)(ِّ ع ي  

ِّ(.6/3ِّ(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)6/446وهوِّاملذهب،ِّانظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
ب انِّيفِّ(4ِّ) ِّاخلربِّاملدح،ِّرواهِّاب ِّح  ر  صحيحه،ِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّذويِّاألرحام،ِّذ ك 

(ِّ ِّاألرحام ِّذوي ِّتوريث ِّأبَّل ِّم  13/397ِِّّقول ِّ)6035رقم ِّو )13/400ِِّّ (،6036ِّرقم
ر ك ه،ِّوقال:ِّهذاِّحديثِّصحيحِّعلىِّشرطِّالش يخنيِّوملِّخيرجاه،ِّكتابِّالفراض،ِّ ت د  واحل اك مِّيفِّم س 

ِّ(.8002رقم4/382ِِّّ)

فِّيفِّالس ن  ،ِّأو لِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّيفِّمرياثِّذويِّاألرحامِّ)صِّورواهِّأيضا ِّأبوِّفاوِّ
ِّتوريث2901ِِّّ-2899ِّرقم516ِِّّ ِّيفِّبب: ِّكتابِّالفراض،، ِّيفِّالس ن  ِّالكربى، ِّوالن س اض ي  ،)

امِّب ِّم ع د يِّك ر بِّيفِّتوريثِّاخلالِّ) رِّاختال ِّألفاظِّالن اقلنيِّخلربِّامل ق د  رقم6/115ِِّّاخلال،ِّذ ك 
ِّل هِّ)6322ِّ-6320ِّ ِّم  ِّالِّم و ىل  ِّوأيضا ِّيفِّبب: ِّواب ِّم اج ه،ِّيف6386ِِّّرقم6/136ِِّّ(، ،)

ِّ)صِّ ِّبيتِّاملال ِّففي ِّعاقلة ِّيك  ِّمل ِّفإن ِّالعاقلة، ِّعلى ِّالد  ية ِّبب: ت، رقم448ِِّّكتابِّالد  اي 
ِّ)ص2634ِّ ِّذويِّاألرحام ِّبب: ِّوأيضا ِّيفِّكتابِّالفراض،، ،)465ِِّّ ِّيف2738ِّرقم ِّوأدمد ،)

ِّأيبِّك ر مي ةِّع ِّالنبِّصلىِّهللاِّاملسند،ِّيفِّمسندِّالش امي  ِّ ِّي ك ر بِّالك ن د ي   امِّب ِّم ع د  ني،ِّحديثِّامل ق د 
(ِّ ِّوسلم ِّ 28/413ِِّّعليه 17175ِّرقم ،17176(ِّ ِّو )28/434ِِّّ 17203ِّرقم ،17204ِّ،)

ِّيفِّالس ن  ِّالكربى،ِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّم ِّقالِّبتوريثِّذويِّاألرحامِّ) رقم6/352ِِّّوالب  ي  ه ق ي 
ِّرضيِّهللاِّعنه.(،ِّك12211ِّ-12209ِّ امِّب ِّم ع د يِّك ر بِّالك ن د ي   ِّل همِّم ِّحديثِّامل ق د 

= 
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اِّيصر ِّذلكِّيفِّمصاحلِّاملسلمنيِّّن ِّإمِّالِّيرثِّلنفسهِّوِّىِّهللاِّعليهِّوسل ِّوهوِّصل ِّ
ِِّّ.(1)فهمِّالوارثون

ِِّّ،الِّعلىِّوجهِّاإلرثِّ،ىلِّبيتِّاملالِّعلىِّوجهِّاملصلحةإِّلِّينتقلاملاِّن ِّإِّ:ويفِّقول
ِّم  ِّعليهِّيفِّاألِّنص ِِّّ(3)وقدِّ،(2)دِّغالبا ِّع ِّنِّب  ِّإوِِّّ،ع ِّاب ِّعم  ِِّّهِّالِّخيلون ِّألِّ؛اضعكاملالِّالض ِّ

ِِّّوملِّ،(4)ثييفِّكتابِّاخلال ِّيفِّاملوارِّ
 
ِّ.(5)اتم ِّه ِّحيكِّغريهِّكماِّذكرهِّيفِّامل

َالتَ َ(6)لوَ جابَالَمأَو ِّعم  ِّن ِّأبِّ:عليلعن ِّاب  ِّم ِّوجوف ِّالِّيلزم ِِّّه ِّيكونِّأبعيد ن
ِّ.سلما ِّنِّالِّيكونِّم ِّأتمالِّالحِّ؛واراث ِّ

                                                           

= 

(ِّ ِّح امت  ِّأيب ِّالب  ِّالع ل ل ِّحديثِّحس ، ِّهو ِّز ر ع ة: ِّأبو ِّعنه ِّقال رقم4/552ِِّّواحلديث
ِّيف1636ِّ ِّالذ ه ب   ِّوتعق به ِّصحيحِّعلىِّشرطِّالش يخني، ِّاحل اك م: ِّوقال ب ان، ِّح  ِّاب  ِّوصح حه ،)

ِّعلي ِّ ب ِّأيبِّط ل ح ةِّلهِّأشياءِّمنكرات،ِّملِّخيرجِّلهِّالب خ ار ي ،ِّوقالِّاب ِّالق َّ ان:ِّكل ِِّّالت لخيصِّأبن 
ي  ه امِّ) مِّواإل  3/540ِّرجالهِّماِّهبمِّأبس،ِّوقالِّأيضا :ِّفنرىِّهذاِّاحلديثِّحديثا ِّصحيحا ،ِّبيانِّالو ه 

ِّبالضَّراب.ِّونقلِّع ِّحي  1319ِّرقمِّ ِّأن هِِّّ(،ِّوقالِّاحلافظِّاب ِّح ج ر:ِّ)وأعل هِّالب  ي  ه ق ي  ِّب ِّم ع ني  ىي 
ِّالت لخيصِّ) ِّحديثِّقوي( ِّليسِّفيه ِّيقول: 3/175ِِّّكان ِّحس  1391ِّرقم ِّاأل لب ان  : ِّوقال ،)

ِّ(.2899ِِّّرقم2/218ِِّّصحيح،ِّصحيحِّسن ِّأيبِّفاوفِّلل لب ان  ِّ)
ِّ(.4/126(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)12/517انظر:ِّكفايةِّالن بيهِّ)(1ِّ)
ع ي  ِِّّ(2)

ِّ(.6/3(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)6/446)ِّانظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
 .ِّ(ب)يفِّالِّيوجدِّعليل(ِّوأجابِّاألولِّع ِّالت ِِّّ-إىلِّ-عليهِّيفِّاألمِِّّ)وقدِّنص ِِّّقوله:ِّ(3)
ِّ(.5/171ِّانظر:ِّاألمِّ)(4ِّ)
(5ِّ)(ِّ ن و ي    ه م اتِّلإل س 

ِّ(.6/316انظر:ِّامل
ِّأيِّالقاضلِّأبن ِّالرت كةِّت صر  ِّلبيتِّاملالِّإراث .(6ِّ)
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ِّشيالِّي ِّ/ِّ(1)لو ِّوعلىِّاأل ِّ ىلِّقاتلِّعلىِّإِّ(2)وكذاِّ،ملكاتبِّوالِّكافرِّء ِّصر ِّمنه
صح  ِّاأل

ِّ(6)(5)حصح ِّ/ِّ،ةِّوجهانكةِّوصي ِّويفِّصرفهِّمل ِّلهِّيفِّالرت ِِّّ،(4)وضةيفِّزواضدِّالر ِِّّ(3)
ِّ.(7)وضةِّاجلوازيفِّزواضدِّالر ِّ

ِّالص ِّ ِّوجيوز ِّو ِّإر  ِّم  ِّىل ِّموته ِّبعد ِّألد هِّقالِّ(9)كذاِِّّ،ق ِّت ِّع ِّأ ِِّّ(8)وأ/ِّسلمأو
ِّ.(12)وفيهِّنظرِّظاهرِّ،(11)(10)يخانالش ِّ

                                                           

ِّأبن ِّالرت كةِّت صر  ِّلبيتِّاملالِّإراث .ِّأيِّالقاضل(1ِّ)
 .ِّ(ب)وجدِّيفِّيالِّقوله:ِّ)وكذاِّإىلِّقاتل(ِِّّ(2)
ِّم ص ر فا ِّ(3ِّ) مةِّاالستعجالِّالِّتتحق قِّه نا،ِّألن هِّالِّيتعني  ِّهت  وجهِّجوازِّصرفهِّإىلِّالقاتل:ِّأن 

ع ي  ِّ)
ِّ(.6/3(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)6/447ملاله.ِّانظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 

ِّ(.6/4قالِّالن  و و ي :ِّ)األصحِّأوِّالص حيح:ِّاملنع،ِّوهللاِّأعلم(.ِّروضةِّالَّ البنيِّ)(4ِّ)
 .(ب)وجدِّيالِّقوله:ِّ)صح حِّيفِّزواضدِّالر وضةِّاجلواز(ِِّّ(5)
ِّأ(.3)صح حِّيفِّزواضدِّالر وضة(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(6)
ِّبي(7ِّ) نهما،ِّوالث ان:ِّجيوز.ِّقالِّالن ووي:ِّ)أحدمها:ِّال،ِّلئالِّجيمعِّبنيِّالوصي ةِّواإلرث،ِّوخيري 

:ِّاألصح ِّاجلواز،ِّوهللاِّأعلم(ِّروضةِّالَّ البنيِّ) ِّ(.6/4قلت 
ِّب(.5ِّ)أوِّأعتقِّكذاِّقالهِّالشيخان(ِّبدايةِّ)ج/(8ِّ)
ِّ.ِّ(ب)يفِّالِّيوجدِّالِّيورثِّغريِّهذي ِّوغريِّاملرتد(ِِّّ-إىلِِّّ-يخانِّ)ِّكذاِّقالهِّالش ِِّّقوله:ِّ(9)
ِّ(.6/4ِّالبنيِّ)(،ِّوروضةِّالَّ 6/447ِّانظر:ِّالش رحِّالكبريِّ)(10ِّ)
(11ِّ ِّاحملتاجِّيفِّشرحِّ( ِّبداية ِّكتابه ِّاملؤل  فِّيف ِّقال ِّوالن  و و ي ، ِّالر اف ع ي  ِّبلش يخنيِّمها: واملراف
(ِّ ع ي 1/94ِّاملنهاج

ِّالر اف  ِّفمرافي ِّرج ح ا، ِّأو ِّنقال، ِّأو ِّقاال، ِّأو ِّالش يخان، ِّقال ِّ)وحيثِّأقول :)
ِّوالن  و و ي ِّرضيِّهللاِّعنهما(.ِّ

ِّالد  ِِّّ(12) ِّأن ِّقالِّتقي  ي ِّالس ب ك ي :ِّ)وأم اِّصرفهِّمل ِّو لدِّبعدِّاملوتِّففيهِّجوابن،ِّأحدمها:
الوارثِّجهةِّاإلسالم،ِّكالوقفِّعلىِّجهةِّالفقراءِّي صر ِّلفقريِّجتد فِّبعدِّالوقفِّمنه،ِّوالث ان:ِّأن ِّ
ِّاالبتهاجِّيفِّ ِّالص ر ِّمل ِّو لدِّبعدِّذلك(، املسلمنيِّاملوجوفي ِّعندِّاملوتِّقدِّتقتضيِّمصلحتهم

ِّ(.220ِِّّحِّاملنهاجِّ)صِّشرِّ
= 

 [ب8/]أ



 156َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

الذيِِّّي ِّم ِّاِّالذ  ِّم ِّأِّ،املسلمِّتركة ِِّّراث ِّإكةِّلبيتِّاملالِّصر ِّالرت ِِّّحمل ِِّّ:لوَ الَمَ:تنبيهات
ِّمال ِّ ِّينتقل ِّوارثِّله ِّإراث ِِّّئا ِّيف ِِّّ(1)هال ِِّّ،(2)ال ِّله ِّالذي ِّالكافر ولهِِّّ(3)هونقض ِِّّمان ِّأوكذا

وليسِِّّ،ئا ِّيصر ِّإىلِّبيتِّاملالِّف ِّي ِِّّيضا ِّأاملالِِّّن ِّإفِّ،اتِّرقيقا ِّوم ِِّّق ِّاسرت  ِِّّمث ِِّّ،مال ِِّّ(4)عندان
ِِّّهذي ِّوغري ِِّّورثِّغري ِّالِّي ِِّّاِّذوِّمال ِّن ِّل ِّ

 
دت ِّر ِّامل

(5).ِّ
ِّالر ِّي ِّض ِّق ِِّّ:(6)اينالثَ  ِّاستواةِّكالم ِّوغريها ِّاب  ِِّّر ِّك ِّوذ ِِّّ،يفِّذلكِّملسلمنيمجيعِّاِّءوضة

ةع ِّف  ِّالر  ِّ
ِّخيتص ِّن ِّأِّ(7) ِِّّه ِّب  ِّه ِّأ ِّبه ِّن  ِِّّ،(8)هد ِّل ِّل ِّجيوز ِّالز ِّن ِّع ِّن  ِّم ِِّّ(9)إذاِّعنهمِّهل ِّق ِّوال ِّنقل كاةِّا

                                                           

= 

ِّ)صِّ ِّللز ركشي ِّالوه اج راج ِّالس   ِّأيضا : ِّ)179وانظر ِّالوه اج ِّوالن جم ،)6/117ِّ ،118ِّ،)
ِّ(.4/126ِّومغنِّاحملتاجِّ)

 (.ِّفيئا ِِّّإليهينتقلِّمالهِّ)ِّ(ج)يفِِّّ(1)
(2ِّ راجِّالوه اجِّللز ركشيِّ)صِّ( (،ِّومغنِّاحملتاج6/118ِّ(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)180انظر:ِّالس  

(4/126ِِّّ.)ِّ
 )ونق،(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
 )ولهِّمالِّعندان(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
راجِّالوه اجِّللز ركشيِّ)صِّ(5ِّ) ِّ(.180ِّ،181ِّانظر:ِّالس  
 )األول(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
(7ِّ ِّولدِّسنةِّابنَالر  ف  عمة( ِّاأل ن ص ار ي ، ِّب ِّعلي   ِّب ِّحمم د ِّالعب اسِّأدمد ِّأبو ِّالد ي  ُِّنم ِّهو :
 َّ ل بِّالع ِّه645ِّ

ِّصاحبِّكتابِّامل ِّيفِّشرحِّ، ِّالن ب يه ِّوكتابِّك ف اي ة ، ايلِّيفِّشرحِّالوسيطِّللغ ز ايل   
ِّالد  ي ِّالس ب ك ي ِّ ،ِّوأخذِّعنهِّتقي  الت  ن ب يه،ِّمسعِّم ِّأيبِّاحلس ِّب ِّالص و ا ِّوعبدِّالر حيمِّب ِّالد م ري  ي  

ِّ.ه710ِّوغريه،ِّتويفِّسنةِّ

(ِّ ِّللس ب ك ي   ِّالكربى ِّالش افعية ِّطبقات 9/24ِِّّانظر: ِّالش افعية1298ِّرقم ِّوطبقات ،)
(ِّ ن و ي   ب ةِّ)556رقم1/296ِِّّلإل س  ِّ(.500ِّرقم2/273ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 

 )بلدة(.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)البلدة(ِّ(ب)يفِِّّ(8)
(9)ِِّّ ِّيعضده( ِّما ِّيفِّاألم ِّم ِّنصه ِّوذكر ِّوالوصية ِّنقلِّالزكاة ِّمنعنا ِّ)إذا وجدِّيفِّيالِّقوله:

 .ِّ(ب)
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هِّيفِّاألم  ِّم ِّنص  ِِّّر ِّك ِّوذ ِِّّ،ةصي ِّوالو ِّ
ماِِّّي  ِّذ ِّم ِّفِّوالرت   ِّاو ِّ ِّأيبِّف ِّن ِّس ِِّّ(4)(3)ويف/ِّ،(2)هد ِّماِّيعض ِِّّ(1)

ِّ.(5)يدلِّله
ِّواحلديث ِِّّص ِّملِّالن ِّوحي ِِّّ،كاةِّاعتبارِّبلدِّاملالقتضىِّتشبيههِّبلز ِّوم ِّ)ِّ:ي ِّك ِّب ِّقالِّالس ِّ

ِّب ِّ ِّاملال ِّكان ِّإذا ِّما ِّاملي  ِّل ِّب  ِّعلى ِّب  ِِّّ،تد ِّبغري ِّكان ِّف ِِّّ(6)هد ِّل ِّفلو ِّإفع ِّاملالأىل ِّبلد ِّ(هل
ِِّّ.(8)(7)هىانت ِّ

                                                           

ِّي ريدِّبذلكِّقولِّالش ِّ(1ِّ) ي 
افعي:ِّ)وإذاِّتركِّالر ج ل ِّأخت هِّأعَّيت هاِّنصفِّماِّترك،ِّوكانِّماِّب ق 

ِّأعتق وهِّكانِّالن  صفِّمرفوفا ِّ ل لع ص ب ة،ِّفإنِّملِّتك ِّعصبة ِّف ل م و ال يه ِّالذي ِّأعتق وه،ِّفإنِّملِّيك ِّلهِّموال 
ِِّّ(.5/159علىِّمجاعةِّاملسلمنيِّم ِّأهلِّب  ل د ه،ِّوالِّت  ز افِّأخت هِّعلىِّالن  صف(،ِّاألمِّ)

ِّ(.162ِّانظر:ِّاملَّلبِّالعايل،ِّبتحقيق:ِّحسنيِّب ِّحممدِّالشمريِّ)صِّ(2ِّ)
 )ذكرهِّيف(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّب(.8)ويفِّسن ِّأيبِّفاوف(ِّبدايةِّ)ب/(4ِّ)
ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّو ق عِّم ِّخنلة ِّ(5ِّ) ي شريِّإىلِّحديثِّعاضشةِّرضيِّهللاِّعنهاِّأن ِّموىلِّللن ب  

ر اث هِّر ج ال ِّفمات،ِّوت  ر كِّماال ِّوملِّي  ت  ر كِّولد ي   ا ِّوالِّدم  يما ،ِّفقالِّالن ب ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م:ِّ)أ ع َّ واِّم 
ِّق  ر ي ت ه(.ِّ ل  ِّم  ِّأ ه 

ِّأبوِّفاوفِّيفِّالس ن  ،ِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّيفِّمرياثِّذويِّاألرحامِّ)صِّ رقم516ِِّّرواه
ميوتِّوليسِّلهِّوارثِّ)صِِّّ(،ِّوالرت   م ذ ي ِّيفِّالس ن  ،ِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّماِّجاءِّيفِّالذي2902
ِّ(،ِّوقال:ِّ)وهذاِّحديثِّحس (.2105ِّرقم475ِِّّ

ِّ ِّفونِِّّ-أيضا ِِّّ-ورواه ِّتوريثِّذويِّاألرحام ِّكتابِّالفراض،، ِّيفِّالس ن  ِّالكربى، الن س اض ي 
(،ِّواب ِّم اج هِّيفِّالس ن  ،ِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّمرياث6360ِِّّ-6358ِّرقم6/127ِِّّاملوايلِّ)

ِّ(.2733رقم464ِِّّالوالءِّ)صِّ
ِّ)وِّ ِّف او ف ِّأيب ِّس ن  ِّصحيح ِّيف ِّاأل لب ان   ِّوص ح ح ه ِّالرت   م ذ ي ، ِّحس ن ه رقم2/219ِِّّاحلديث
2902ِّ.)ِّ
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)بلده(ِِّّ(6)
ِّ(.243ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّللس ب ك ي  ِّ)صِِّّ(7)
 ِّ(.ب)وجدِّيفِّيالِّقوله:ِّ)انتهى.ِّالت نبيه(ِِّّ(8)



 158َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّ:ربعةأرثِّشروطِّاإلِّ:الثنبيهَالثَ التَ 
ِّحتق ِِّّ:حدهاأ

 
ِّامل ِّموت ِّر  ِّو ِّق ِّأو ِّبملوتىإث ِّْبنايةِِّّني ِّكجن ِِِّّّ،تقديرا ِِّّ(1)حلاقه انفصل

ِّبتقديريستحق ِِّّ(2)هن ِّإفِّ؛ةر ِّوجبِّالغ ِّت ِّ ِّورثته فعِّعنهِّاجلانِّف ِِّّن ِّألِّ؛ادِّحي ِّل ِّو ِِّّ(3)لو/ِّنأِّها
ِّالتِّهتي ِّ ِّإىلِّذلكِّكاحلي  ِّعلِّبلن  ِّفج ِِّّ،هاِّأاحلياة مِّك ِّح ِِّّكمفقوف ِِِّّّكما ِّوِّح ِّأِّ،يقةق ِّح ِِّّسبة

ِِّّ.(4)هِّاجتهافا ِّاضيِّمبوت ِّالق ِّ
ِّق ِّحتِّ:انالث ِّ

 
ِّعندِّاملوتِّحتقيقا ِّسبابِّحي ِّحدِّاألتِّأبديلِّإىلِّاملي  ِّقِّوجوفِّامل كانِِِّّّا

ِِّّ.(5)َّفةهِّعندِّاملوتِّولوِّن ِّعلمِّوجوف ِّي ِِّّاِّلوقت ِّانفصلِّحي ِِّّكحمل ِِِّّّ،وِّتقديرا ِّأذلكِّالوجوفِّ
ِّقِّاستحتق ِِّّ:الثالث ِّ

 
ِِِّّّ.(6)ديلِّبعدِّاملوتقرارِّحياةِّهذاِّامل

ِّابعالر ِّ :ِّ
 
ِّامل ِّبجلهة ِّلإل ِّالعلم ِّخيتص ِِّّ،صيال ِّرثِّتفقتضية ِّي ِِّّ،اةض ِّبلق ِِّّوهذا قبلِّفال

م ِّالعلمِِّّد ِّبلِّالِّب ِِّّ-ِّمثال ِِّّ-ِِّّوالِّيكفيِّكونهِّاب ِّعم  ِِّّ،َّلقا ِّرثِّم ِّهافةِّبإل ِّالش ِِّّيالقاض
ِّ.(7)رجةِّالتِّاجتمعاِّفيهابلقربِّوالد ِّ

                                                           
 )بملوت(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 .(ب)وجدِّيفِّيالِّبلن  سبةِّإىلِّذلكِّكاحلي  ِّحقيقة(ِِّّ-إىلِِّّ-فإن هِّيستحقهاِّورثتهِّقوله:ِّ)ِّ(2)
ِّب(.3ِّ)لوِّولدِّحي ا(ِّبدايةِّ)ف/(3ِّ)
ِّ(.4/7ِّ(،ِّوفتوحاتِّالوه ابِّبتوضيحِّشرحِّمنهجِّالَّ البِّ)4/126انظر:ِّمغنِّاحملتاجِّ)(4ِّ)
ةِّاحلبيبِّعلىِّشرحِّ(،ِّوحتف4/7انظر:ِّفتوحاتِّالوه ابِّبتوضيحِّشرحِّمنهجِّالَّ البِّ)ِّ(5)

(ِّ ِّ(.4/9ِّاخلَّيبِّللب ج ري  م ي  
ِّأبحدِّأمري :ِِّّيفِّبَّ ِّأم  هِّثهِّولوِّنَّفةقِّوجوفِّاحلملِّعندِّموتِّمور  ِّويتحق ِّ

 أنِّينفصلِّاحلملِّلدونِّست ةِّأشهرِّم ِّموتِّمور  ثه،ِّسواءِّكانتِّأم هِّهاِّزوجِّيَّؤهاِّأمِّال. -1
 اِّملِّتك ِّأم هِّفراشا ِّتوطأ.إذِّةِّاحلملكثرِّمد ِّأوبنيِِّّمور  ثهِّنفصلِّملاِّبنيِّموتأنِّي -2

ِّ.ِِّّم ِّهذاِّالكتابِّوسيأيتِّبيانِّذلكِّيفِّببِّمرياثِّاحلمل
(،ِّوحتفةِّاحلبيبِّعلىِّشرح4/7ِّانظر:ِّفتوحاتِّالوه ابِّبتوضيحِّشرحِّمنهجِّالَّ البِّ)(6ِّ)

(ِّ ِّ(.4/9ِّاخلَّيبِّللب ج ري  م ي  
(،4/7ِّلَّ البِّ)(،ِّوفتوحاتِّالوه ابِّبتوضيحِّشرحِّمنهجِّا4/127انظر:ِّمغنِّاحملتاجِّ)(7ِّ)

(ِّ ِّ(.4/9ِّوحتفةِّاحلبيبِّعلىِّشرحِّاخلَّيبِّللب ج ري  م ي  
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لمِِّّم ِّع ِّالإفالِّيرثهِّمنهمِِّّ،هعم  ِِّّعندِّموتهِّاب  ِِّّي  ِّش ِّر ِّق  ِِّّفكل ِِّّمثال ِِّّي ِّش ِّر ِّماتِّق  ِّ/ِّفلو
ِِّّ.(1)قربِّمنهأِّازِّوجوفالِّجل  ِّإوِِّّ،قربهِّمنه

ِِّّ:نيِّإالِّيفِّمساضلرف ِّوارثِّيكونِّم ِّالَّ ِّالت ِِّّ:ابعالرَ َ(2)نبيهالتَ 
ِِّّ.(4)اوّن ِّث ِّر ِّوهمِّالِّي ِِّّ،هات ِّن ِّب ِِّّوالف ِّأثِّر ِّت ِِّّة ِّاجلد ِِّّ:(3)هااحدإ
ِِّّ.(5)اوّن ِّث ِّر ِّخيهاِّي ِّأِّبناء ِّأوِِّّ،خيهاأِّوالف ِّأثِّر ِّالِّت ِِّّة ِّم ِّالع ِِّّ:انيةالث ِّ
ِّ  ِّه ِّعمام ِّأِّبناء ِّأوِِّّ  ِّه ِّعمام ِّأوِِّّ،  ِّه ِّعم  ِِّّوالف ِّأوِِّّ  ِّه ِّعم ِِّّ  ِّث ِّر ِّالِّي ِِّّخِّوالعم  ِّاألِّبنات ِِّّ:الثةالث ِّ

  ِّه ِّن  ِّوِّث ِّر ِّي ِّ
(6).ِِّّ
ِِّّ:ابعةالر ِّ

 
ِّ.(8)(7)عكسِّم ِّغري ِِّّق ِّي ِّت ِّالع ِِّّث ِّر ِّي ِِّّق ِّت ِّع ِّامل

ِّ.(10)وهوِّالِّيرثِّ،هاِّورثت ِّه ِّث  ِّر ِّي ِِّّه ِّت ِّر ِّيفِّغ ِِّّني ِّن ِّاجل ِِّّ:(9)امسةاخل ِّ

                                                           

(1)ِّ(ِّ ِّ(.4/9انظر:ِّحتفةِّاحلبيبِّعلىِّشرحِّاخلَّيبِّللب ج ري  م ي  
 .ِّ(ب)وجدِّيفِّتالِّ)الت نبيه(ِِّّ(2)
 )ِّأحدها(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّ(.3/4ِّ(،ِّوحاشيةِّالر مل يِّعلىِّأسىنِّاملَّالبِّ)6/122انظر:ِّالن جمِّالوه اجِّ)(4ِّ)
(،ِّوحاشيةِّالر مل يِّعلىِّأسىن4/126ِّ(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/122انظر:ِّالن جمِّالوه اجِّ)ِّ(5)

ِّ(.3/4املَّالبِّ)
ِّ(.3/4(،ِّوحاشيةِّالر مل يِّعلىِّأسىنِّاملَّالبِّ)6/122انظر:ِّالن جمِّالوه اجِّ)ِّ(6)
 )والِّعكس(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
ِّ(.4/125ِّ(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/122انظر:ِّالن جمِّالوه اجِّ)(8ِّ)
وجدِّيفِّيالِّ:(ِّنبيهِّاخلامسالت ِّعلىِّاألظهر.ِِّّ-إىلِِّّ-ِّه ِّت ِّر ِّاخلامسة:ِّاجلننيِّيفِّغ ِّقوله:ِّ)ِّ(9)

 .ِّ(ب)
ِّ(.6/122ِّ(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)6/5انظر:ِّروضةِّالَّ البنيِّ)(10ِّ)

 [أ9/]أ
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ِِّّ:(1)ةافسالس ِّ/
 
هووِِّّ،ث ِّر ِّو ِّي  ِِّّ، ِّع ِّب  ِّامل

ره ِّظ ِّعلىِّاأل ِِّّث ِّر ِّالِّي ِِّّ(2)
(3).ِِّّ

َالامسالتَ  ِّي  ِِّّ:نبيه ِّما ِّضبط ِّالقاضيِّ،ثر ِّو ِّيف ِّضبَّه ِّ(5)ي الد  ِِّّل ِّم ِّك ِّأ ِِّّ(4)وقد
ي ُِّن  ِّو ِّاخل ِّ

ِّحق ِّن ِّأبِّ(6) يز  ِّج ِّلت ِّل ِِّّقابل ِِّّه
ِّذلكِّملستحق  ِِّّ(8)ت ِّب ِّث  ِِّّ،(7) ِّله ِّكان ِّموتِّم  ِّ؛بعد

ِّ.(9)اِّيفِّمعناهاوِّمأبينهماِِّّلوجوفِّقرابة
                                                           

 ب  ع ،ِّي ور ث(ِّبدايةِّ)ف/(1ِّ)
ِّأ(.4ِّ)الس افسة:ِّامل

 ب  ع ،ِّي ور ثِّوالِّي رث(.ِّ(ف)يفِِّّ(2)
 ِّ)امل

ِِّّ(.6/122(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)6/5انظر:ِّروضةِّالَّ البنيِّ)ِّ(3)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)القاضي(ِِّّ(4)
(5ِّ ِّعلماءِّ( ِّيف ِّيوجد ِّال ِّألن ه ِّاخل و ُن  ي (، ِّالد  ي  ِّوالص وابِّ)أفضل ِّالن سخ، ِّمجيع ِّيف هكذا

ِّعليه،ِّوِّ ِّن س بِّهذاِّالش افعيةِّم ِّي سم ىِّ)أبكملِّالد  ي ِّاخل و ُن  ي (،ِّفيماِّاط لعت  ِّالس ب ك ي  ي ؤي  دهِّأن 
ِّيفِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّ)صِّ (،ِّوكذلكِّاب ِّاجملديِّيف205ِّالض ابطِّإىلِّأفضلِّالد  ي ِّاخل و ُن  ي 

ِّ(.1/210الت عليقِّعلىِّنظمِّالآللئِّ)
(6ِّ َنم يَ ( م او رِّب ِّعبدِّامللكِّاخل و ِّأمف ضملَالد  ينَالأو  ،ِّولدِّ:ِّهوِّأبوِّعبدِّهللاِّحمم دِّب ِّان  ُن  ي 
ِّ  ن َّ ق،ِّه590ِّسنة

ِّيفِّامل ِّكل ها ِّوكتابِّكشفِّاألسرار، ِّوكتابِّاجل م ل، ِّصاحبِّكتابِّاملوجز، ،
ِّوغريه،ِّوويلِّالقضاءِّبلد  ايرِّاملصري ة،ِّوالت دريسِّبلص احلية،ِّتويفِّسنةِّ فرسِّعلىِّفخرِّالد  ي ِّالر از ي  

ِّ.ه646ِّ

(ِّ ِّللس ب ك ي   ِّالكربى ِّالش افعية ِّطبقات 8/105ِِّّانظر: ِّالش افعية1097ِّرقم ِّوطبقات ،)
(ِّ ن و ي   ب ةِّ)460رقم1/241ِِّّلإل س  ِّ(.425رقم2/158ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 

 جزضة(.ِّ)للت ِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 )يثبت(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)
(9ِّ ِّحممولِّ( ِّوغريها ِّاإلرثِّالقرابة، ِّيف ِّاألصل : ِّاخل و ُن  ي  ِّالد  ي  ِّأفضل ِّ)قال : ِّالس ب ك ي  قال

ِّلقرابةِّعل ِّبعدِّموتِّم ِّكانِّذلكِّله؛ ِّل لت ج ز  يِّيثبتِّملستحق   ِّقابل  ِّحق  ِّاملرياثِّأبن ه: يها،ِّوحد 
ِّ(.205بينهما،ِّأوِّمعىنِّالقرابة(،ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّ)صِّ

ِّ(.1/210ِّوانظرِّأيضا :ِّالت عليقِّعلىِّنظمِّالآللئِّ)
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ِّ.(1)اصص ِّةِّوالق ِّع ِّف ِّارِّوالش ِّي ِّموالِّوغريهاِّكاخل ِّيتناولِّاألِّ:فاحلقَ 
ِّثلثهِّوحنوهِّ:فيهِّ(2)نِّيقالأأيِّميك ِِّّ:يز َ جَملتَ وقابلَل فيدخلِِّّ،هذاِّنصفهِّوهذا

اري ِّواخل ِّ/ِّاصص ِّةِّوالق ِّع ِّف ِّفيهِّالش ِّ
ِّ(4)اِّينتقالنمّن ِّإةِّفاملرأِّرجِّبهِّالوالءِّوالواليةِّعلىوخيِّ،(3)

ِّ.فيهِّنظروِّقالِِّّ(7)كذاِِّّ،يجزِّماِّالِّيقبالنِّالت ِّّن ِّألِّ(6)األقربموتِِّّ(5)بعدبعدِّاىلِّاأل
ِّإحدِّالورثةِّأِّالقذ ِّعلىِّالقولِّأبن ِِّّعليهِّحد ِِّّف ِّر ِّو ِّأ ِّوِّ ِّ،الكل ِِّّ(8)سقط/سقَّهِّأذا

ِّأب ِّالقول ِّالن ِّوعلى ِّشِّه ِِّّصح ِّاألِّ(10)وهوِّ،خراآلِّ(9)ويستوفيهِّيءيسقط هِّن ِّأمع
ِّ.(11)وثر ِّو ِّم ِّ

ِِّّ.وغريمهاابِّهت   ِّواالِّءراابتةِّبلش  ِّالث ِِّّخيرجِّبهِّاحلقوقِّ:(عدِّموتِّم ِّكانِّلهب)َ:وقوله
ِّ.كِّبملوتل ِّاِّمت  ِّّن ِّإأيِّعلىِّقولناِِّّ،ةالوصي ِّ/خرجِّبهِِّّ:(بةلوجوفِّقرا)َ:وقوله

                                                           

 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)والق ص اص(ِِّّ(1)
وجدِّيالِّ(ِّاصص ِّةِّوالق ِّع ِّف ِّفيدخلِّفيهِّالش ِِّّ،ذاِّنصفهِّوهذاِّثلثهِّوحنوههِّ:يقالِّفيهقوله:ِّ)ِّ(2)

 .ِّ(ب)يفِّ
ِّأ(.9)واخل ي ارِّوخيرجِّبهِّالوالء(ِّبدايةِّ)ب/(3ِّ)
ِّأدمر.ِِّّ(4)  ِّيفِّ)ف(ِّ)الِّينتقالن(،ِّولفظةِّ)ال(ِّمضروبِّعليهاِّيفِّاألصلِّخبط  
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)بعد(ِِّّ(5)
 .،ِّوهوِّخَّأ)األب(ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(6)
وفيهِّنظر،ِّوأ و ر ف ِِّّيجز  ِّالِّيقبالنِّالت ِّ)ِّ،ِّويفِّ)ف((وأ و ر ف ِّعليهِّ،يجز  ِّ)الِّيقبالنِّالت ِّيفِّ)ب(ِِّّ(7)
 عليه(.

ِّأ(.6ِّ)سقطِّالكلِّوعلىِّالقول(ِّبدايةِّ)ج/(8ِّ)
 )ويستويِّفيه(.ِّ(ب)يفِِّّ(9)
 .(ب)وجدِّيفِّيالِّقوله:ِّ)وهوِّاألصح(ِِّّ(10)
ِّ(.206ِّانظر:ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّ)صِّ(11ِّ)

 [ب9/]أ
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ِّ.ةِّوالوالءِّوغريمهاوجي ِّثِّبلز ِّيور ِّفيهِّالت ِِّّيدخلِّ:(وِّماِّيفِّمعناهاأ)َ:وقوله
ِّ(2)ن ِّأب  ِّمامِّربعةِّيفِّاإلسبابِّاألميك ِّاجتماعِّاألِّ:بعضهمقالِِّّ:ادسالسَ َ(1)نبيهالتَ 

ِّويتزو ِّق ِّت ِّع ِّوي  ِِّّهعم  ِِّّابنة ِِّّميلك ِّمث ِّج ِّها ِّزوج ِِّّ،(3)وتمتِّها ِّوم ِّفهو ِّواب  ِّق ِّت ِّع ِّها ِّوِّعم  ِِّّها ِّمام ِّإها
ِّ.(4)املسلمني
َنَ االبَ َنَأوابَ َنَأاالبَ َ:ة َرَمشَمعَمَ(7)رَ وَ كَأالذَ َنَممَ َمَ هَ ث َي َر َوَ ىَت َملَمعَمَ(6)عَأمَمجَ مَأوالَ )َ:(5)قال/َ

لَمفَمسَمَنَ إ ََو
َالَمبأَأمََدَ والَمَبَأوالَمَ،(8) َمَ والعَمَ،(10)خَ الَمَنَأوابَ َخَأوالَمَ،العَمَنَ إ ََوَ(9)بَ و

م َ العَمَنَأوابَ 
ةمَمعَ الن َ َىلمَوَ مَموَمَ،جَأوَ والزَ َ،دَماعَمبَمت َمَنَ إ ََوَ(11)

(12)).ِّ

                                                           

 .ِّ(ب)يفِّهذاِّالت نبيهِّالِّيوجدِِّّ...ِّإىلِّآخره(ِّافسنبيهِّالس ِّ)الت ِِّّقوله:ِّ(1)
 .(ف)والِّتوجدِّيفِِّّ،(ن ِّ)أ ِِّّ(ج)يفِِّّ(2)
 .وهوِّخَّأِّ)ميوت(ِّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(3)
ِّ(.6/10ِّ(،ِّوّنايةِّاحملتاجِّ)4/126انظر:ِّمغنِّاحملتاجِّ)(4ِّ)
ِّب(.4)قال:ِّواجملمعِّعلىِّتوريثهم(ِّبدايةِّ)ف/(5ِّ)
 واجملموع(.ِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(6)
 ال(.ِّج ِّ)الر  ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
ِّالفاءِّبفتحِّ-ِّوغريهِّسيدهِّالب ِّتبعا ِِّّ-ِّاملصن  فِّضبَّها(ِّسفل)ِّقالِّالد م ريي :ِّ)ولفظةِّ(8)
 .(6/119االب (ِّالن جمِّالوه اجِّ)ِّاب ِّع ِّنزل:ِّومعناهاِّأشهر،ِّوالفتحِّوضم  ها،
 .(ب)يفِّقوله:ِّ)أبوِّاألب(ِّالِّيوجدِِّّ(9)
 ِّم ِّاألم(.ِّزايفةِّ)إالِّ(ف)يفِِّّ(10)
 زايفةِّ)إالِّم ِّاألم(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(11)
 أيِّاملعت ق.ِّ(12)
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ورثةِّينيِّيفِّحصرِّالوللفرض  ِِّّ،(1)مجاعِّفيهحيثِّنقلِّاإلِّ،وجيهع ِّالت ِِّّ  ِّغ ِّهذاِّمنهِّم ِّ
ِِّّ.طة ِّوِّسبمِّوعبارة ِِّّ،موجزة ِِّّكورِّعبارة ِّالذ ِّ

ِّقتصرِّعليهاِّاملصن  ِّاِّ:فالوجزة
 
ِّ.(2)رِّواملنهاجحر ِّفِّوامل

ِّ،االب ِّ:جالِّالوارثونِّمخسةِّعشرالر  ِِّّ:وضةِّفقالاقتصرِّعليهاِّيفِّالر ِِّّ:والبسوطة
ِّ،بخِّللواألِّ،بوي خِّللواألِّ،نِّعالإوِِّّ(3)ب ِّللِّواجلد ِِّّ،بواألِّ،لف ِّنِّس ِّإواب ِّاالب ِّوِّ

ِّواب  ِِّّ،بللِّوالعم ِِّّ،بوي للِّوالعم ِِّّ،بللِّاألخِّواب  ِِّّ،للبوي ِّخاألِّواب  ِِّّ،م  ِّخِّللواأل
 ِِّّ،وج ِّوالز ِِّّ،بللِّالعم  ِِّّواب  ِِّّ،بوي للِّالعم  ِّ

ق ِّت ِّع ِّوامل
(4).ِِّّ

ِّوكذلكِّيفِّالعم  ِِّّ،م  ِّ ِّاألالِّمإخِّاألِّ(5)واب ِّ:نِّيقولأِّفوكانِّجيبِّعلىِّاملصن  ِّ
ِّ.سخِّكذلكلن ِّوقدِّيقعِّيفِّبع،ِّاِّ،(6)ابنهوِّ

ِّالعم  ِِّّ:لو ِّاأل ِِّّ:(7)تنبيهان ِّيف ِّوِّجد  ِِّّوعم ِِّّ،بيهأِّوعم ِِّّ،تاملي  ِِّّعم ِِّّيدخل ِّعالإه ِّ،ن
ِِّّ.(8)(وابنَالعم َ )ِّ:همِّيفِّقولهؤِّبناأويدخلِّ

                                                           

ِّ(.2/110ِّ(،ِّواإلقناعِّيفِّمساضلِّاإلمجاعِّ)100ِّ-98ِّانظر:ِّمراتبِّاإلمجاعِّ)صِّ(1ِّ)
ع ي  ِّ)صِّ(2ِّ)

 حر رِّللر اف 
ِّ)ص257ِّانظر:ِّامل ِّ(.337(،ِّومنهاجِّالَّ البنيِّللن  و و ي  

 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)للب(ِِّّ(3)
ِّ(.6/4الَّ البنيِّ)روضةِّ(4ِّ)
 (.ِّاألخِّ)يفِّاب ِّ(ب)يفِِّّ(5)
(6ِّ ِّاستحس ِّ( ِّعبارات، ِّالوارثنيِّم ِّالر  جالِّأربع  ِّأمساء ِّللموجزي ِّيفِّذكر ِّأن  ِّالر اف ع ي  ذكر

،ِّواب ِّ ،ِّأوِّاألب،ِّوكذلكِّيفِّالعم   منهاِّعبارتني،ِّومهاِّعبارةِّاملؤل  ف،ِّوعبارة:ِّواب ِّاألخِّللبِّواألم  
.ِّانظرِّالش رحِّا ِّ(.6/449ِِّّلكبريِّ)العم  

(7)ِِّّ .ِّالثان:(ِِّّ-إىلِِّّ-قوله:ِّ)تنبيهان:ِّاأل و ل:ِّيدخلِّيفِّالعم   الِّيوجدِّيفِّيفِّقوله:ِّواب ِّالعم  
 .ِّ(ب)

ِّ(.6/139ِّ(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)6/5انظر:ِّروضةِّالَّ البنيِّ)(8ِّ)
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ِِّّيءسبِّبلش ِّهواِّعموفِّالن ِّالفقهاءِّشب ِِّّن ِّأاعلمِِّّ:انالث ِّ
 
ِّصلِّكل  ِّأفِّ،لوم ِّع ِِّّىل ِّد ِّامل

ِّإ ِّمنهأنسان ِِّّ،عال ِّمنأوفرعه ِّبلش ِّم ِِّّ(2)وكان/ِّ،(1)هسفل ِّتشبيهه ِّقتضى ِّيكونِّأجرة ن
ِّأ ِّمنهأصله ِِّّ،سفل ِّالش ِِِّّّ،(3)عالأوفرعه ِّيف ِِّّ،جرةكما ِّيف ِّس ِّإوِِّّ:صلهأفيقال ويفِِّّ،لف ِّن

ِِّّ.(4)النِّع ِّإوِِّّ:فرعه
 ِِّّيمس ِّوِّ

ِّن ِّألِّ؛عمةالن  ِِّّموىل/ِّقت ِّع ِّامل ِّبعتقهأه ِّالعبد ِّعلى ِِّّ(5)وختليصه/ِّنعم ِّ(6)سرأم 
ِِّّ.ق  ِّالر ِّ

َنَ إ ََوَةَأدَ الَموَمَمَ الَأوَمَ،لَمفَمسَمَنَ إ َوَمَنَ االبَ َتَأنَ وبَ َ،تَأنَ البَ َ:عَ بَ سَمَثَ نَماإلَ َنَمومَ )َ:الَمقَم
ِّ.(تلَمعَم

ِّ
 
ِّ.م  ِّيبِّاألأِّم ِّأِّ(8)خرجتلِّ؛بوارثِّ(7)يةل ِّد ِّأيِّم ِّاجلهتنيِّامل

ةَ مَمعَ الن َ َالةَأوَ مَموَمَةَأجَموَ الزَ وَمَتَأخَ الَأوَم)
(9)).ََ

ِِّّه  ِّد ِّكذاِّع ِّ
 
وبنتِِّّ،البنتِّ:عشرا ِِّّوضةالر ِّه ِّيفِّوعد ِِّّ،(10)رِّواملنهاجِّسبعا ِّحر ِّيفِّامل

ِّوِّ ِّس ِّإاالب  ِّللواجلد ِِّّ،م ِّواألِّ،لف ِّن ِّللواجلد ِِّّ،بة ِّعلتاإوِِّّم  ِّة ِّللواألِّ،ن ِّ،بوي خت
                                                           

 جرة(.ِّزايفةِّ)كماِّيفِّالش ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
ِّأ(.5ِّ)وكانِّمقتضىِّتشبيهه(ِّبدايةِّ)ف/(2ِّ)
 زايفةِّ)منه(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
ِّ(.4/127ِّ،128ِّ(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/119انظر:ِّالن جمِّالوه اجِّ)(4ِّ)
ِّب(.9)وختليصهِّم ِّأسرِّالرق(ِّبدايةِّ)ب/(5ِّ)
 .(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أسر(ِِّّ(6)
 )املدنيتني(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 .ِّ(ب)يفِّالِّيوجدِّخرجِّأمِّأيبِّاألم(ِّت)لقوله:ِِّّ(8)
ِّأيِّاملعت قة.ِّ(9ِّ)
 حر رِّللر افعي  ِّ)صِّانظر:ِّا(10ِّ)

ِّ(.337ِّ(،ِّومنهاجِّالَّ البنيِّ)ص257ِّمل

 [أ10/]أ
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ِِّّ،وجةوالز ِِّّ،مختِّللواألِّ،بختِّللواأل
 
ِِّّ.(1)ةق ِّت ِّع ِّوامل

الةو ِّفزافِّم ِِّّ،حدىِّعشرةإنبيهِّيفِّالت ِِّّ(2)ه وعد ِّ
(3)ِِّّ

 
الةو ِّامل

ِِّّ.واملعىنِّالِّخيتلفِّ،(4)
ِِّّ:(5)تنبيهات

ِّالص ِِّّ(لَمفَمسَمَنَ إ َوَمَنَ االبَ َتَأنَ وبَ )ِّ:قولهِّ:لو ِّاأل ِّهو ِّيفِّبع،ِِّّ،وابهذا ِّيقع وقد
نعمِِّّ،(7)بوارثة/ِّوليستِّ،لدخولِّبنتِّبنتِّاالب ِّ؛والِّيصح ِِّّ،(نَسفلتَ إ َوَم)ِّ:(6)سخالن ِّ

ِّ.(8)واملتعار ِّعوفهِّللمضا ِّ،يلزمِّعلىِّماِّيفِّالكتابِّعوفِّالضمريِّعلىِّاملضا ِّإليه
ِّ.(9)وجةِّلغةِّمرجوحةوالز ِِّّ،زوجِّ:نِّيقالِّيفِّاملرأةأفصحِّاألان:ِّالث ِّ

                                                           

ِّ(.6/4ِّروضةِّالَّ البنيِّ)(1ِّ)
 (.ِّموالةِّاملوالِّ)ويفِّإحدىِّعشرِّ(ب)يفِِّّ(2)
ِّأيِّمعت قةِّاملعت قة.(3ِّ)
ِّ)صِّ(4ِّ) ي  ر از ي   ِّ(.151ِّانظر:ِّالت نبيهِّللش  
(5)ِِّّ ِّوبنتِّاالب ِّ:لاألو ِِّّ:)تنبيهاتقوله: ِّاالث ِِّّ-إىلِِّّ-ِّقوله ِّم ِّإلث: ِّالوارثون ِّاجتمع ذا

 .ِّ(ب)يفِّالِّيوجدِّوج(ِّبِّواالب ِّوالز ِّالِّاألإجالِّملِّيرثِّمنهمِّالر  ِّ
(6ِّ ي ةِّكماِّيف( ن ه  أ(،ِّونسخة2ِّ:ِّنسخةِّاجلامعةِّاإلسالميةِّ)ل/أيِّيفِّبع،ِّنسخِّمنتِّاأل ش 

(ِّ ِّبرقم ِّالقرى ِّأم   ِّ)ل/1-20561جامعة )2(ِّ ِّبرقم ِّالقرى ِّأم   ِّجامعة ِّونسخة (1ِّ-21478أ(،
ِّ.(أ2)ل/

ِّب(.6ِّ)بوارثة،ِّنعم(ِّبدايةِّ)ج/(7ِّ)
(8ِّ ِّ)صِّ( ِّالك لي اتِّللك ف وي   ِّعبدِّالعزيزِّعلي569ِّانظر: ِّت: ي   راجِّالوه اجِّللز ر ك ش  (،ِّوالس  

ِّ(.4/127(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/120(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)186أدمدِّ)صِّ
 (.99ِّ(،ِّواملصباحِّاملنريِّ)ص3/35ِّانظر:ِّمقاييسِّالل غةِّ)ِّ(9)
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ِِّّواستعماهاِّ:ي ِّو ِّو ِّقالِّالن  ِّ وجنيِّالفرقِّبنيِّالز ِِّّ(1)ليحصل/ِّ؛يفِّببِّالفراض،ِّمتعني  
ِّ.(2)انتهى

ِّ.(3)وهوِّحس ِّافعيِّيستعملِّيفِّعبارتهِّاملرأةوالش ِّ
ِّ،(4)وجبِّواالب ِّوالز ِّالِّاألإجالِّملِّيرثِّمنهمِّذاِّاجتمعِّالوارثونِّم ِّالر  ِّإِّ:الثالث ِّ

ِّ(7)م ِّواألالبنتِّوبنتِّاالب ِِّّ:مخس ِِّّمنه  ِِّّ(6)ساءِّورثالواراثتِّم ِّالن  ِِّّ(5)اِّاجتمعتذإوِّ
                                                           

ِّب(.5ِّيحصلِّالفرق(ِّبدايةِّ)ف/)ل(1ِّ)
راجِّالوه اجِّ)صِِّّ(2) ِّيفِّالس   ي  ِّالز ر ك ش  ر ب ي ن  ِّيف186ِّومم   ِّعزاِّهذاِّالقولِّإىلِّالن  و و ي   (،ِّوالش  

ِّيف4/127ِِّّمغنِّاحملتاجِّ) ِّالل غة ِّ)وحتس ِّهذه ِّفهي: ِّألفاظِّالت نبيه ِّيفِّحترير ِّالن  و و ي   ِّعبارة ِّوأم ا ،)
ِّ(.184)صِّكتابِّالفراض،ِّللفرق(ِّ

ِّالزوجني(،ِّ ِّبني ِّالفرق ِّإىل ِّاحلاجة ِّهنا: ِّالل غة ِّهذه ِّاستعمال ِّإىل ِّ)والد اعي ِّالس ب ك ي : قال
ِّ(.226االبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّ)صِّ

راجِّالوه اجِّ)صِّ(3ِّ) ِّيستعملِّيفِّعبارتهِّاملرأةِّوهوِّأوىل(ِّالس   :ِّوالش اف ع ي  :ِّ)قلت  ي  قالِّالز ر ك ش 
186.)ِّ

ِّ(.4/127جِّ)وانظر:ِّمغنِّاحملتاِّ
ِّوهذهِّصورهتا:(4ِّ)

ِِِّّّ12ِّ

1ِّزوجِّ(1)

4

 3ِّ

1ِّأبِّ

6

 2ِّ

7ِِّّبِّاب ِّ
ِّ
 )اجتمع(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 )ورثت(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(6)
 .(ب)الِّتوجدِّيفِّ)واألم(ِِّّ(7)
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بوانِّاألِّ(2)نفنيِّوارثنيميك ِّاجتماعهمِّم ِّالص  ِِّّ والذيِّ،(1)بوي ختِّم ِّاألوجةِّواألوالز ِّ
ِِّّ.(3)وجنيحدِّالز ِّأواالب ِّوالبنتِّوِّ

                                                           
ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(1ِّ)

ِِِّّّ24ِّ
1ِّزوجةِّ(2)

8

 3ِّ
1ِّأمِّ

6

 4ِّ
1ِّبنتِّ

2

 12ِّ
1ِّبنتِّاب ِّ

6

 4ِّ
1ِِّّبِّألبوي أختِِّّ ِّ

 )وارث(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
ِّوهذهِّصورهتاِّإذاِّكانِّفيهاِّزوج:ِّ(3ِّ)

ِِِّّّ12/3ِّ36ِّ
1ِّزوجِّ(3)

4

 3ِّ9ِّ
1ِّأمِّ

6

 2ِّ6ِّ
1ِّأبِّ

6

 2ِّ6ِّ
ِّاب ِّ

5ِِّّب
10ِّ

5ِِّّبنتِّ
ِّوهذهِّصورهتاِّإذاِّكانِّفيهاِّزوجة:ِّ

ِِِّّّ24/3ِّ72ِّ
1ِّزوجةِّ(4)

8

 3ِّ9ِّ
1ِّأمِّ

6

 4ِّ12ِّ
1ِّأبِّ

6

 4ِّ12ِّ
ِّاب ِّ

13ِِّّب
26ِّ

13ِِّّبنتِّ ِّ
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ِّواألاإلِّ:ابعالر ِّ اني ِّع ِّونِّبنِّاأل ِّسم ِّبوي ِّي ِّتِّللخواخوة
ِّبذلكِّألمس  ِِّّ،(1) مِّم ِّّن ِّوا

انِّي ِّع ِّ)أ ِِّّ:مىِّهللاِّعليهِّوسل ِّومنهِّقولهِّصل ِِّّ،(2)واحدةِّم  ِّأواحدِّوِِّّب ِّأواحدةِّأيِّم ِِّّني  ِّع ِّ
ِّ.(3)(يتوارثونِّم  ِّبنِّاأل

ِّمس  ِِّّ،(4)تونِّبنِّالعال ِّسم ِّبِّي ِّخواتِّللخوةِّواألواإل ِّواحدِّكل  ِِِّّّم ِّأِّن ِّبذلكِّألوا
ِّ.(6)ربالش ِِّّ(5)لل ِّهِّلنبِّرضاعهاِّوالع ِّق ِّس ِّأيِّملِّت ِِّّ،خراآلِّل ِّع ِّمنهمِّملِّت  ِّ
ِّواألواإل م  ِّألخواتِّخوة

ِّبنِّاأل ِّسم ِّي ِِّّ(7) ِّم ِّال ِّخ ِّا ِّاأل ِّي ِّخ ِّواأل ِِّّ،ا ي ِّخ ِّون طِّفهم
ِّ.(10)واحد/ِّم ِّرجلِّ(9)واوليسِّ،جالالر  ِِّّ(8)طال ِّخ ِّأ ِّ

                                                           

ِّالص  حاحِِّّ(1) ِّانظر: ِّخيارهم. ِّالقوم ِّأعيان ِّفإن  ِّلشرفهم ِّبذلك ِّمس وا ِّاألعيان: بنو
ِّ(.1/173(،ِّوفستورِّالعلماءِّ)3/333(،ِّوالن  هايةِّيفِّغريبِّاحلديثِّواألثرِّ)6/2171)

ِّ(.388ِّ(،ِّوكفايةِّاألخيارِّ)ص12/497ِّ(،ِّوكفايةِّالن بيهِّ)8/91انظر:ِّاحلاويِّالكبريِّ)(2ِّ)
ِّرضيِّهللاِّعنهِّقال:ِّ)إن كمِّتقرؤونِّهذهِّاآلية،ِِّّهذاِّجزءِّم ِّحديث(3ِّ) ائ  ەئ  ژ علي  

مِّىِّهللاِّعليهِّوسل ِّرسولِّهللاِّصل ِِّّن ِّإوِّ([،11ِّ]سورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)ِّژەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ 
ت(ِّاحلديث،ِّوقدِّسبقِّخترجيهِّةي ِّقبلِّالوصي ِّقضىِّبلد ِّ ِّيتوارثونِّفونِّبنِّالعال  ،ِّوإن ِّأ ع ي انِّبنِّاألم  
ِّ(.6،ِّحاشية:140ِّيفِّ)صِّ
(4ِّ ِّقدِِّّ( ِّأ وىل  ِّعلى ِّالذيِّتزو جها ِّومس   يتِّبذلكِّألن  ِّوهيِّالض ر ة، ِّالع ل ة، ِّم  ت: ِّالع ال  بنو

ِّالصحاحِّ) ِّانظر: ِّم ِّهذه. ِّع ل  ِّانهلِّمث  (،11/470ِّ(،ِّولسانِّالعربِّ)5/1773كانتِّقبلها
ِّ(.30/47واتجِّالعروسِّ)

(5ِّ ،ِّوع ل ه ِّيع ل ه ِّوي ع ل ه ِّإذاِّسقاهِّالس قيةِّالث انية.ِِّّالع ل ل:ِّالش ربِّالث ان،ِّيقال:ِّع ل ل ِّبعد( ن  ه ل 
ِّ(.30/44ِّ(،ِّواتجِّالعروسِّ)4/12(،ِّومقاييسِّالل غةِّ)5/1773انظر:ِّالص  حاحِّ)

ِّ(.388ِّ(،ِّوكفايةِّاألخيارِّ)ص12/498ِّ(،ِّوكفايةِّالن بيهِّ)8/91انظر:ِّاحلاويِّالكبريِّ)(6ِّ)
 )للم(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
 خالط(.ِّ)األِّ(ف)يفِِّّ(8)
ِّك تبتِّيفِّ)أ(ِّ)وليسِّهم(،ِّمث ِّط مستِّوعد  لتِّإىلِّ)وليسِّهم(ِّ(ج)يفِِّّ(9) ا ،ِّويبدوِّأّن 
 .ِّ)وليسوا(
ِّ(.388(،ِّوكفايةِّاألخيارِّ)ص12/497ِّ(،ِّوكفايةِّالن بيهِّ)8/91انظر:ِّاحلاويِّالكبريِّ)(10ِّ)

 [ب10/]أ
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َمرَ الَيَمَنَ مَموَم)َ:الَمقَم لَأاتَ القَم/َ:ةتَ الَسَ ثَب 
(1)(2)):َ

ىِّهللاِّهِّصل ِّن ِّأِّي ِّاض ِّس ِّمنهاِّماِّرواهِّالن ِِّّ،مِّفيهاتكل ِّهاِّم ِّحافيثِّوارفةِّيفِّالبابِّكل  ِّأل
ِّوسل ِّ ِّقالعليه س ِّي ِّل ِّ)/ِّ:(3)م

ِّم ِّات ِّق ِّل ِّل ِِّّ(4) ِّالب  ِّب ِّع ِِّّب  ِّاِّحهصح ِِّّ(ء ِّي ِّش ِِّّاث ِّر ِّي  ِّامل ِِّّ  ِّل ر  ِّد
يفِِِّّّ(5)

ِّ.(7)ههِّغري ِّف ِّوضع ِِّّ،اقِّعلىِّذلكف ِّونقلِّاالت  ِِّّ،(6)كتابِّالفراض،
                                                           

 (.ِّألحافيثِّوارفةِّفيهِّيفِّاألبوابِّكلهاِّمتكل مِّالِّيرثالقاتلِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(1)
ِّأ(.6)القاتلِّألحافيث(ِّبدايةِّ)ف/(2ِّ)
 (.قال:ِّه)أن ِّ(ِّف)يفِِّّ(3)
ِّأ(.10)ليسِّللقاتلِّم ِّاملرياث(ِّبدايةِّ)ب/(4ِّ)
ِّالق ر ط ب  ،ِِّّابنَعمب دَالب مر  :(5ِّ) هوِّأبوِّع م رِّي وس فِّب ِّعبدِّهللاِّب ِّحمم دِّب ِّع ب دِّالب  ر  ِّالن م ر ي 
ي انِّ،ِّصاحبِّكتابِّالت مهيد،ِّوكتابِّااله368ِّولدِّسنةِّ ت ذك ار،ِّحد ثِّع ِّعبدِّالو ار ثِّب ِّس ف  س 

ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ ي د ي  ِّالغ س ان  ِّوأبوِّعبدِّهللاِّاحل م  وس ع يدِّب ِّن ص رِّوغريمها،ِّوحد ثِّعنهِّأبوِّع لي  
ِّ.ه463

(ِّ ِّاحل ف اظ ِّتذكرة 3/217ِِّّانظر: ه بِّ)1013رقم ِّال م ذ  ِّوالد  ي  ب اج ،)2/367ِِّّ (،19ِّرقم
ِّ(.337ِّرقم1/119ِِّّز ك ي ةِّ)وشجر ةِّالن ورِّال

ِّواسمِّالكتاب:ِّ)اإلشرا ِّعلىِّماِّيفِّالفراض،ِّم ِّاالختال (ِّوهوِّمفقوف.ِّ(6ِّ)

 ن او ي 6/175ِّوقدِّعزاِّتصحيحِّاب ِّعبدِّالب  ر  ِّإىلِّكتابهِّهذاِّالد م ري  ي ِّيفِّالن جمِّالوه اجِّ)
(،ِّوامل

ِّ(.7651رقم5/378ِِّّيفِّفي،ِّالقديرِّ)
(7ِّ ِّيف( ِّالن س اض ي  ِّتوريثِّالقاتلِّ)ِّرواه ِّبب: ِّكتابِّالفراض،، رقم6/120ِِّّالس ن  ِّالكربى،
6333ِّ.)ِّ

(،4564ِّرقم824ِِّّأبوِّفاوف،ِّكتابِّالدايت،ِّبب:ِّفايتِّاألعضاءِّ)صِِّّ-أيضا ِِّّ-ورواهِّ
ِّالقاتلِّالِّيرثِّ) ِّبب: ار ق َّ ن  ،ِّكتابِّالفراض،، ِّيفِّالس ن  4148ِّرقم5/170ِِّّوالد  ِّوالب  ي  ه ق ي  ،)

(ِّكل همِّم ِّحديثِّعمرو12241ِّرقم6/361ِِّّلفراض،،ِّبب:ِّالِّيرثِّالقاتلِّ)الكربى،ِّكتابِّا
ِّب ِّشعيبِّع ِّأبيهِّع ِّجد  ه.

= 
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نِّأرثِّاإلِّمستعجلِّ(2)(1)ر ِّاع ِّذ ِِّّ  ِّ ِّم ِّم ِّاِّالقاتلِّالِّن  ِّن ِّث  ِِّّلوِّور ِّان ِّأِّ:املعىنوم ِّجهةِّ
ِِّّ.(3)رمانهلحةِّح ِّفاقتضتِّاملص ِِّّ،هث ِّمور  ِّيقتلِّ

َِّّ ِّالقتلِّق ِِّّن ِّوأل
 
ِّ.(4)رثوهيِّسببِّاإلِّ،االةو ِّعِّامل

ِِّّ.وغريِّمضمونِّ،مضمونِّ:سمانوالقتلِّق ِّ
ِّىكم ِّرمِِّّ،ة ِّار ِّف ِّوِّك ِّأِّة ِّي ِّوِّف ِّأِّاص ِّص ِّق ِّب ِِّّ  ِّم ِّض ِِّّسواء ِِّّ،رمانللح ِِّّوجب ِّم ِِّّ:فاملضمون

ِّيب ِّر ِّلِّق ِّت ِّفق ِِّّ،مسلما ِِّّفيهمِّ(5)ارِّوملِّيعلمف ِّالك ِِّّىلِّصف  ِّإ
 
ةي ِّوالِّف ِِّّة ِّار ِّف ِّجتبِّالك ِِّّسلم ِّهِّامل

(6).ِّ

                                                           

= 

واحلديثِّأ عل هِّالن س اض ي ،ِّوصح حهِّاب ِّع ب دِّالب  ر  ،ِّوقالِّاب ِّالص الح:ِّإسنافهِّليسِّبلقوي،ِّ
ِّلهِّشواهدِّتقو  يه،ِّشرحِّمشكلِّالوسيطِّ) ،ِّالتنويرِّشرحِّاجلامعِّ(،ِّوح س نهِّالس ي و3/497ِّغريِّأن  ط ي 

ِّ(.1671ِِّّرقم6/117ِِّّ(،ِّوصح حهِّاأل لب ان  ،ِّاإلرواءِّ)7632رقم9/265ِِّّالصغريِّ)
 اعي(.ِّ)الِّنم ِّم ِّف ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)الِّنم ِّذاعر(ِّ(ب)يفِِّّ(1)
م ِّالذ ع ر:ِِّّ-املعجمة،ِّوكسرِّالعنيِّاملهملة،ِّم ِّبعدهاِّراءِّمهملةِِّّالالذ ِّفتحِّبِّ-ِّ:اع رذ ِّ(2ِّ)
ِّاخلوِّ ِّهووهو ِّوالذ اع ر: ِّوالف ز ع،  ِِّّ

 
ِّذ ِِّّ،عز ِّف ِّامل ِّقد ِّالر ِّع ِّيقال: ِّأ ِّج ِّرت ِّإذا ِّفالنِِّّ،تهع ِّز ِّف  ِّل: ويقال:

ِّ.عا ِّز ِّور:ِّإذاِّكانِّخاضفا ِّف ِّع ِّذ ِّم ِّ

(ِّ ِّلل ن  ب ار ي   ِّالن اس ِّكلمات ِّمعان ِّيف ِّالز اهر ِّ)2/82انظر: ِّالل غة ِّومقاييس ،)2/355ِّ،)
ِّ(.4/306ولسانِّالعربِّ)

(3ِّ ِّالش رحِّالكبري( ِّالن بيهِّ)6/516ِّ)انظر: 12/476ِّ(،ِّوكفاية ي   راجِّالوه اجِّللز ر ك ش  (،ِّوالس  
ِّاحملتاجِّ)337،338)صِّ ِّوعجالة ِّ)ص3/1066ِّ(، ِّيفِّمواريثِّاأل م ة  ه م ة

ِّوشرحِّالفصولِّامل ،)
ِّ(.4/157ِّ(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)225

ِّ(.4/157ِّ(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)3/1066انظر:ِّعجالةِّاحملتاجِّ)(4ِّ)
 (.ِّفةِّ)أن ِّزايِّ(ب)يفِِّّ(5)
(6ِّ)(ِّ ع ي  

ِّ(.6/31ِّ(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)6/516ِّ،517انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
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ِِّّ.(1)علىِّاملشهورِّأ ِّوِّخَّأِّكانِّالقتلِّعمدا ِِِّّّء ِّوسوا
ببِّكم ِّحفرِّس ِّوِّبلت ِّأِّ،ثهور  ِّصابِّم ِّأفِّكم ِّرميِّصيدا ِِِّّّمبباشرة ِِّّأكانِّاخلَِِّّّء ِّوسوا

هث ِّور  ِّفسقطِّفيهاِّم ِِّّعدواان ِِّّرا ِّئب
(2).ِِّّ

 ِِّّوج ِّوالز ِِّّب ِّاألِّكضربِِّّ(3)هصدتِّمصلحت ِّق ِِّّء ِّوسوا
ِّ،ءاو ِّالد ِِّّه ِّي ِّق ِّس ِّوك ِِّّ،فيبأت ِّل لِّم ِّعل  ِّوامل

ِّ.(5)(4)قصدملِّت ِِّّمأِّ،هوِّغري ِّأِّب ِّذاِّماتِّبهِّالص ِّإِّ،ةاجل ِّع ِّهِّللم ِّح ِّر ِّج ِِّّط  ِّب ِّو ِّ
ح ِّر ِّاجل ِِّّط  ِّويفِّب ِّ

ِّ.(7)وجه ِِّّء ِّاو ِّلد ِّاِّي ِّق ِّوس ِِّّ(6)
ِّالت  ِّح ِّاص ِِّّ(8)ع وِّ ِّم ِِّّوجه ِِّّ(9)يبر ِّق ِّب ِّبلت ِّيف ِّالقتل ِّهن ِّأِّ:ب ِّب ِّس َِّّلق

                                                           

(1ِّ ِّواملشهورِّاألو ل(ِّروضةِّ( ِّاملخَّئِّيرثِّمَّلقا ، ِّأن  ِّقوال : ِّ)وحكىِّاحلن اطي  قالِّالن ووي:
ِّ(ِّأيِّاملنع.6/31ِّالَّ البنيِّ)
(2)ِّ(ِّ ع ي  

ِّ(.6/31،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)(6/517انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
 مصلحة(.ِّقصدِّ)ِّ(ف)ِّ)ب(ِّ)قصدِّمصلحته(،ِّويفِّيفِّ(3)
 يقصد(.أوِّملِّ)ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
(5)ِّ(ِّ ع ي  

ِّ(.6/31(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)6/517انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
 )اجلروح(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
ِّللر اف ِِّّ(7) ِّالكبري ِّالش رح ِّانظر: ِّاإلرث. ِّمينع ِّال ِّأن ه ِّ)أي ِّالَّ البني6/517ِّع ي   ِّوروضة ،)

(6/31.)ِّ
 .ِّبدونِّالواوِّ)ع (ِّ(ج)يفِِّّ(8)
(9ِّ َالت قريب:( ِِّّصاحب ي  ِّالش اش  ِّعلي   ِّب  ِّحمم د ِّب  م ِّالق اس  ِّاملعرو ِِّّ-هو ِّاإلمام وأبوه

ِّ ِّالكبري ِّفقهاءِِّّ-بلق ف ال ِّخترج ِّوبه ِّالكتاب: ِّهذا ِّع  ِّالع ب اف ي  ِّقال ِّالت قريب، ِّكتاب صاحب
،ِّوملِّي علمِّلهِّاتريخِّوفاة،ِّوقدِّذكرهِّالع ب اف ي ِّيفِّهافتِّطريقةِّأهلِّالعراقِّبهِّحسنا .ِّا.خرسان،ِّوازف

ِّ.  ر و ز ي  
ِّوالق ف الِّامل ف ر اي ي ن    ِّطبقةِّأيبِّإسحاقِّاإلس 

ِّ ِّ)ص ِّل لع ب اف ي   ِّالش افعية ِّالفقهاء ِّطبقات 106ِّانظر: ن و ي   ِّلإل س  ِّالش افعية ِّوطبقات ،)
ب ةِّ)(،ِّوطب276رقم1/145ِِّّ) ِّ(.148رقم1/182ِِّّقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 
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ِّ.(2)ويفِّاملكرهِّخال ِّواملذهبِّاملنعِّ،فيهِّاملكرهِّواملختارِّءوسواِّ،(1)الِّمينع/
ق ِّح ِّت ِّس ِّم ِِّّ:يضا ِّأِّسمانق ِِّّ(3)ونِّفهوم ِّض ِّاِّالذيِّليسِّمب ِّم ِّأوِّ

ِِّّ.ه ِّوغري ِِّّ،وف ِّص ِّق ِّم ِِّّ(4)
ِّق  ِّإفِّ،ه ِّك ِّر ِّماالِّيسوغِّت  ِِّّ:امه ِّد ِّح ِّأ ِِّّ:وعاننِّلوَ وال وِّأجمِّاِّبلر ِّهِّحد ِّث ِّور  ِّم ِِّّمام ِّاإلِّل ِّت ِّذا

ِّ
 
ِّففيِّم ِّح ِّبمل ِّع ِّن ِّاربة ِّإِّ:اثلثهاِّ،وجهأه ِّم ِّثبتِّبلبي  ِّن ِّثبتِّبإلإوِِّّ،عن ِّنة ِّفالن لعدمِِّّ؛قرار
ِِّّ.(5)همةالت ِّ

ِّالر ِِّّيفِّزواضدِّح ِّص ِّواأل
 
ِِّّ.فاملصن  ِِّّكالمِِّّ(7)ةوهوِّقضي ِِّّ،(6)َّلقا ِّم ِِّّع ِّن ِّوضةِّامل

ِّمام ِّعلىِّقتلِّاإلِّب ِّخال ِّمرت ِِّّ(8)ففيه/ِّ،اصص ِّكالق ِِِّّّه ِّك ِّر ِّماِّيسوغِّت  ِِّّ:انوعِّالث ِّالن ِّ
ان ِّم ِّر ِِّّبحل ِّىل ِّو ِّأ ِّوِِّّ،احد ِّ

(9).ِّ
ِّمور  ِِّّ(10)ده ِّش ِّ/ِّولو ِّي ِّث ِّعلى ِّمبا ِّاحلد ِّه ِّالق ِّأِّوجب ِّل ِّت ِّفق ِِّّ،اصص ِّو

                                                           

ِّب(.6ِّ)الِّمينعِّوسواء(ِّبدايةِّ)ف/(1ِّ)
(2ِّ)(ِّ ع ي  

ِّ(.6/31ِّ(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)6/517انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
 (.ِّقسمانِّوهوليسِّمبضمونِّ)ِّ(ف)يفِّوِِّّ،)ليسِّمضمونِّقسمان(ِّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّو لِّنوعان:(ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.ِّقوله:ِّ)مستحقِّمقصوف،ِّوغريه.ِّواأل(4ِّ)
(5)ِّ(ِّ ع ي  

ِّ(.6/32(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)6/518انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
ِّ(.6/32ِّانظر:ِّروضةِّالَّ البنيِّ)(6ِّ)
 (.ِّكالمِّاملصن  فِِّّوفيهاملنعِّمَّلقا ِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(7)
ِّأ(.7ِّ)ففيهِّخال (ِّبدايةِّ)ج/(8ِّ)
ِّب(9ِّ) :ِّ)وهذاِّأ و ىل  كِّوالقتل،ِّفإذاِّقتلِّفقدِّي  ت همِّقالِّالر اف ع ي  ِّيفِّالرت  ري  قتضاءِّاحلرمان؛ِّألن هِّم 

ِّ(.6/518ِِّّبقصدِّج ل بِّامل رياث(،ِّالش رحِّالكبريِّ)
ِّب(.10ِّ)شهدِّعلىِّمور  ث ه(ِّبدايةِّ)ب/(10ِّ)
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ِّه ِّث ِّر  ِّو ِّعلىِّم ِِّّن ِّبلز  ِِّّوف ِّه ِّىِّالش ِّك ِّوِّز ِّأِّ،ن ِّبلز  ِِّّه ِّغري ِِّّد ِّه ِّوش ِِّّ،انهحص ِّإدِّعلىِّه ِّوِّش ِّأِّ،بشهافته
ِّ.(1)اصا ِّص ِّهِّق ِّل ِّت  ِّفهوِّكماِّلوِّق  ِّ

ففيهِِّّ،ياغ ِّوالب ِِّّ(2)لض ِّاالص ِّكقتلِِِّّّ،وف ِّقص ِّم ِِّّق ِّح ِّت ِّس ِّهِّم ِّن ِّفِّأبوص ِّماِّالِّي ِِّّ:اينسمَالثَ القَ 
ِّمرت ِّ ِّالق ِِّّب ِّخال  انم ِّر ِِّّبحل ِّىل ِّو ِّأ ِّوِِّّ،اصص ِّعلى

ِّالص ِّه ِّواملذ ِّ/ِّ،(3) ِّيف ِّكل  ِّو ِّب ِّم ِّر ِّع ِّن ِّها
ِِّّ.(4)رثاإل

رد ِّص ِِّّء ِّوسوا
ذاِّإاملعىنِِّّن ِّألِّ؛مِّالأِّهستعجالمِّيفِّااهت ِِّّء ِّسواوِِّّ،ه ِّوِّغري ِّأفِّكل ِّم ِّم ِِّّ(5)

ِّ،ونِّمنضبَّا ِّ  ِّاملعىنِّمشتملِّعليهِّيفِّالغالبِّيكم ِِّّم ِّع ِّأ ِّكمِّبوصفِّاحل ِِّّط ِّي ِّن ِّأ ِّملِّينضبطِّ
ِّينضبطِّاملعف ِّكالس ِّ ِّحيثِّملِّل ِّت ِّوكالق ِِّّ،(6)قةاملش ِّ/ِّخصِّوهوىنِّيفِّالرت ِّ رِّحيثِّمل ِّ(7)هنا

ِّ.(8)االستعجالِّد ِّص ِّينضبطِّفيهِّق ِّ
م ِّه ِّف  ِّأ ِّوِّ

ِّكالم ِِِّّّ(9) ِّي ِّن ِّأه ِّقات ِّر ِّه ِّم  ِّاملقتول ِّكماِّ،ه ِّل ِّث ِّفيه ِّخال  ِّ(10)وال

                                                           

ِّ(.6/32ِّ(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)6/520انظر:ِّالش رحِّالكبريِّ)(1ِّ)
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)الصاضل(ِِّّ(2)
م ةِّمنقدحةِّالحتمالِّقالِّا(3ِّ) ،ِّوالت  ه  ِّبقتضاءِّاحل رمان؛ِّألن هِّغريِّمستحق   لر اف ع ي :ِّ)وهذاِّأ و ىل 

رِّاحملتاجِّإليهِّيفِّالد فع(ِّالش رحِّالكبريِّ) فة،ِّعلىِّالق د  ِّ(.6/518ِّالز  اي 
ِّ(.6/32انظر:ِّروضةِّالَّ البنيِّ)ِّ(4)
 .(ف)صدر(ِّساقَّةِّم ِّ)ِّ(5)
ِّأ(.7ِّ)ف/)املشقةِّوكالقتلِّهنا(ِّبدايةِّ(6ِّ)
 (.ينضبطِّ)الِّ(ف)يفِِّّ(7)
(8ِّ)(ِّ ت م ي   ي   فةِّاحملتاجِّلله  ِّ(.6/28ِّ،29ِّ(،ِّوّنايةِّاحملتاجِّ)6/418انظر:ِّحت 
 .ِّساقَّةِّم ِّ)ب(ِّ(أفهمِّكالمه)ِّ(9)
 .ِّ(ب)يفِِّّالِّيوجدِّ)كماِّقالهِّالدارميِّوغريه(ِّقوله:ِّ(10)

 [أ11/]أ
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ه ِّوغري ِِّّ(2)ي ِّم ِّار ِّالد ِِّّ(1)هقال
(3).ِِّّ

حر ِّنِّجي  ِّأِّ:هوصورت ِّ
ِِّّمث  ِِّّ،هث ِّر  ِّو ِّم ِِّّ(4)

 
ِّامل ِِّّمث  ِِّّ،وحر ِّج ِّميوتِّقبل

 
 ِّتلكِّم ِِّّوح ِّر ِّج ِّميوتِّامل

ِّ.(5)ةاجلراح
َِّ:(دَ تمَرَ مَأالَ وَم)َ:الَمقَم

 
د ِّت ِّر ِّامل

ِّي ِِّّ(6) ِّن ِّألِّ؛َّلقا ِّم ِِّّث ِّر ِّال ِّقريب ِّإه ِّم ِّنِّكان ِّقالِِّّما ِّسل ِّه فقد
 ِِّّث ِّر ِّالِّي ِّ)ِّ:مىِّهللاِّعليهِّوسل ِّصل ِّ

 ِِّّر ِّاف ِّوالِّالك ِِّّر ِّاف ِّالك ِِّّم ِّل ِّس ِّامل
ِّتفقِّعليهِّم ِّحديثم ِِّّ(م ِّسل ِّامل

ةام ِّس ِّأ ِّ
ِِّّ،(8)رضيِّهللاِّعنهِّ(7)

 
ِِّّ.راف ِّك ِِِّّّد ِّت ِّر ِّوامل

                                                           

 )قال(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(1)
(2ِّ ِّالفرجِّحمم دِّب ِّعبدِِّّالد ار م ي :( ِّأبو ِّولدِّسنةِّهو اف ي ، ِّالب  غ د  ار م ي  ِّالد  الواحدِّب ِّحمم د
،ِّصاحبِّكتابِّاالستذكارِّوكتابِّجامعِّاجلوامعِّوم وف عِّالبداضع،ِّروىِّع ِّأيبِّبكرِّالو ر اقِّه358ِّ

ِّتويفِّسنةِّ ِّاخل َّ يبِّوغريمها، ِّبكر ت ان  ِّواحلافظِّأبو ِّالك  ِّالع ز يز ِّعبد ِّوروىِّعنه ِّوغريمها، ار ق َّ ن    والد 
ِِِّّّ.ه448ِّ

(ِّ ِّالص الح ِّالب  ِّالش افعية ِّالفقهاء ِّطبقات 1/218ِِّّانظر: ِّالش افعية51ِّرقم ِّوطبقات ،)
(ِّ ِّ)336رقم4/182ِِّّالكربىِّللس ب ك ي   ن و ي   ِّ(.466ِّرقم1/246ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّلإل س 

راجِّالوه اجِّللز ركشيِّ)صِّ(3ِّ) ِّ(.4/158ِّ(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)341انظر:ِّالس  
 (.ِّمورثهِّأبنِّخيرجتهِّوصورِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(4)
(5ِّ)(ِّ ع ي  

راجِّالوه اجِّللز ركشيِّ)ص6/520ِّانظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف  (،ِّوعجالة341ِّ(،ِّوالس  
ِّ(.4/158(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)3/1067احملتاجِّ)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)املرتد(ِِّّ(6)
ِّهوَأأسماممةَِّ(7) ي لِّالك ل ب  ،ِّي كىن  أبِّحمم دِّوقيل:ِّأبِّز يد،ِّولدِّبعدِّب ِّز ي دِّب ِّح ار ث ةِّب ِّش ر اح 

،ِّوقيل:ِّخبمس،ِّروىِّع ِّالن ب  ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّوروىِّعنهِّأبوِّ الب ع ث ةِّبثالثِّسننيِّوقيل:ِّأبربع 
ِّ.ِّه59ِّ،ِّوقيل:ِّه58ِّ،ِّوقيل:ِّه54ِّهريرةِّواب ِّعب اسِّرضيِّهللاِّعنهماِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ

ِّ(.89رقم1/202ِِّّ(،ِّواإلصابةِّ)84رقم1/194ِِّّغابةِّ)(،ِّوأسدِّال21رقم1/75ِِّّانظر:ِّاالستيعابِّ)
(8ِّ )ِّ ِّالكافر  ِّوال ِّالكافر  ِّيرثِّاملسلم  ِّال ِّكتابِّالفراض،ِّبب: ِّيفِّصحيحه، ِّالب خ ار ي  رواه

6764ِّرقم932ِِّّاملسلم ِّ)صِّ (،ِّوم سلمِّيفِّصحيحه،ِّكتابِّالفراض،ِّبب:ِّالِّيرثِّاملسلم ِّالكافر 
ِّاملسلم ِّ)صِّ ِِّّكالمهاِّم ِّحديثِّأسامةِّب ِّزيدِّرضيِّهللاِّعنهما.ِّ(،1614رقم705ِِّّوالِّيرثِّالكافر 
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ِّاِّبينهماِّم ِّم ِّل ِّاِّف ِّي ِّل ِّص ِّأ ِِّّهِّكافرا ِّنِّكانِّقريب ِّإوِّ
 
علىِِّّر ِّق ِّي  ِِّّي ِّصلاأل ِِّّالكافر ِِّّن ِّاةِّألاف ِّن ِّ ِّامل

 ِِّّ،هن ِّي ِّف ِّ
ِّ.ر ِّق ِّالِّي  ِِّّد ِّت ِّر ِّوامل
ِّقريب ِّإوِّ ِّكان ِّم ِّن ِِّّ،اد ِّت ِّر ِّه

 
ِّي  ِِّّد ِّت ِّر ِّفامل ِّمال ِِّّ،ث ِّر ِّو ِّال ئ ِّي ِّف  ِِّّه ِّبل

ِّالِّ(1) ِّق ِّح ِِّّللمسلمني
ه ِّض ِّب ِّر ِّق ِّأل ِّ

ِّ.(3)فيه/ِّ(2)
ِّق ِّل ِّط ِّأ ِّوماِّ

 
ِِّّن ِّأ ِّفِّم ِّصن  ِّهِّامل

 
ِّد ِّي ِّوق  ِِّّ،ابح ِّص ِّهِّاأل ِّق ِّل ِّط ِّأ ِّثِّكذاِّر ِّالِّي ِِّّد ِّت ِّر ِّامل

 
بِّل َِّّ ِّهِّيفِّامل

ل ِّت ِِّّق ِّحىت ِِّّة ِّف ِّعلىِّالر  ِِّّام ِّذاِّف ِّإمباِّ
ِّىلِّاإلإافِّنِّع ِّإفِّ،اتوِّم ِّأ ِِّّ(4)

 
هِّن ِّأناِّثِّمسلمِّتبي ِّر  ِّو ِّسالمِّوامل

ِّ.(5)مِّالأِّة ِّف ِّبلر  ِِّّملكهِّال ِّقلناِّز ِِّّءسواِّ،رثهو ِّ
ِِّّ.(7)مجاعلإلِّق ِّر ِّوخ ِِّّ،(6)مِّللحديثاف ِّص ِّهِّم ِّن ِّإِّ:وقالِّ،ي ِّك ِّب ِّالس ِِّّه ِّرف ِّو ِّ

ِِّّن ِّأمجاعِّعلىِّلِّاإلق ِّ ِّن  ِّومم  ِِّّ:قال
 
ِّم ِِّّث ِّر ِّالِّي ِِّّد ِّت ِّر ِّامل

 
مِّل ِّس ِّأ ِِّّ(9)نإوِِّّ-ِّ(8)ئا ِّشي/ِّسلم ِّامل

                                                           

 )بقي(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )لقرابته(.ِّ(ب)يفِِّّ(2)
ِّأ(.11ِّ)فيه.ِّوماِّأطلقهِّاملصن  ف(ِّبدايةِّ)ب/(3ِّ)
 ل(.ِّماتِّأوِّقت ِّحىتِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(4)
هريِّ)صِّ(5ِّ) ِّ(.192ِّانظر:ِّاملَّلبِّالعايلِّبتحقيقِّعمريِّب ِّعليِّالش  
ِّالن ب ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّقال:ِّ)الِّي ر ثِّأيِّحديثِّأ س ام ةِّب ِّزيدِّرِّ(6ِّ) ضيِّهللاِّعنهماِّأن 

ِّاملسلم (ِّمتفقِّعليه،ِّوقدِّسبقِّخترجيهِّيفِّ)صِّ ِّوالِّالكافر  ِّ(.8،ِّحاشية:174ِّاملسلم ِّالكافر 
قالِّالس ب ك ي ِّبعدِّذكرهِّللحديثِّالس ابق:ِّ)واملرتدِّكافر،ِّوانعقدِّاإلمجاعِّعلىِّعدمِّتوريثِّ(7ِّ)

ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّالكافرِّم ِّامل ِّملِّيك ِّكافرا (  رتدِّإىلِّاإلسالمِّالِّينفيِّأن ه
سلم،ِّوعوفِّامل

(2/470ِّ.)ِّ
ِّب(.7ِّ)شيئا ِّوإنِّأسلم(ِّبدايةِّ)ف/(8ِّ)
 ِّ(.ب)يفِِّّالِّيوجدِّ(.ِّقال:ورِّالبغدافي ِّنص ِّأبوِّم ِِّّ)وإنِّأسلمِّبعدِّذلكِّاألستاذ ِِّّقوله:ِّ(9)
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ِِّّ.(3)(2)ي ِّاف ِّد ِّغ ِّورِّالب  ِّنص ِّبوِّم ِّأِّاذ ِّت ِّس ِّاأل ِِّّ-ِّ(1)بعدِّذلك
ِّح ِِّّق ِّي ِّد ِّن ِّالز  ِِّّكموح ِّقال:ِّ

 
د  ِّت ِّر ِّكمِّامل

(4).ِِّّ
ِّم ِّ ِّوهو ِّالك ِّف ِّخ ِّأ ِّوِِّّسالم ِّاإلِّر ِّه ِّظ ِّأ ِّ  ِّأِّ،فرى ِّالس ِّأو ِّالب ِّأوِِّّة ِّن ِّظهر ِّع ِّد ِّخفى

 
ِّامل ةِِّّر ِّف  ِّك ِّة

ةي ِّل ِّو ِّل ِّكاحل ِّ
(5)ِِّّ

 
ةم ِّس  ِّج ِّوامل

ِّ.امبههأشوماِِّّ(7)(6)

                                                           

 (.:ِّوحكمِّالز  ن د ي قوِّمنصورِّالبغدافي ِّاألستاذِّأبوإنِّأسلمِّبعدِّذلكِّقالِّ)ِّ)ف(يفِِّّ(1)
ِّ(.2/473ِّانظر:ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّ)(2ِّ)
راجِّهومم  ِّعزاِّنقلِّاإلمجاعِّيفِّ(3ِّ) ِّيفِّالس   ي  ِّالز ر ك ش  اف ي   ذهِّاملسألةِّللستاذِّأيبِّمنصورِّالب  غ د 

ر 6/170ِّ(،ِّوالد م ري  ي ِّيفِّالن جمِّالوه اجِّ)322الوه اجِّ)صِّ ِّ(.4/156ِّب ي ن  ِّيفِّمغنِّاحملتاجِّ)(،ِّوالش  
(ِّواالبتهاجِّيف191،192ِّانظر:ِّاملَّلبِّالعايل،ِّبتحقيقِّعمريِّب ِّعليِّالشهريِّ)صِّ(4ِّ)

ِّ(.2/475ِّشرحِّاملنهاجِّ)
ل ي ة:(5ِّ) ِِّّاحلألأو  اتهِّيفِّكل   ِّشيء ،ِّوأن هِّتعاىلِّب ذ  اتهِّيفِّكل   همِّقومِّيزعمونِّأبن ِّهللاِّتعاىلِّح ل ِّب ذ 

هللاِّعم اِّيقولونِّع لوا ِّكبريا ،ِّوأ و لِّم  ِّأ ظهرِّهذهِّاملقالةِّيفِّاإلسالمِّالر و اف ،،ِّوهذاِّمكان،ِّت عاىلِّ
ي ةِّالذي ِّك ف ر همِّأضم ةِّاإلسالم. م  ِّقولِّق دماءِّاجل ه 

(ِّ ِّلآلج ر  ي   ِّالش ريعة ِّ)ص3/1074ِّانظر: ِّللر از ي   ِّواملشركني ِّاملسلمني ِّفرق ِّواعتقافات ،)
ي ةِّ)(،ِّوجمموعِّالفتاوىِّلش73 ِّ(.2/195ِّيخِّاإلسالمِّاب ِّت  ي م 

ِّي ِّل ِّو ِّل ِّيفِّبِّ)كاحل ِِّّ(6)
 
 ة(.ِّم ِّس  ِّج ِّةِّامل

ممة:(7ِّ)  ش ب  ه ة،ِّقالِّاب ِِّّالأجمس  
ِّهللاِّجسم ِّم  ِّاألجسام،ِّوي س م ونِّأيضا ِّبمل همِّالقاضلونِّأبن 

 ج ِّ
ِّوامل  ش ب  ه ة

ِّامل ِّي ك ف  رون ِّوغريهم ِّأصحابنا ِّم  ِّالس نة ِّأهل ِّأكثر ِّ)بل ي ة: ِّالفتاوىِّت  ي م  ِّجمموع م ة(، س  
(6/356ِّ.)ِّ

ِّ)صِّ ع ر ي   207ِّوانظر:ِّمقاالتِّاإلسالمي  نيِّأليبِّاحلس ِّاأل ش  ت ان    ر س  (،ِّوامل ل لِّوالن  ح لِّللش ه 
(1/100ِّ.)ِّ
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  ِّي ِّد ِّب ِِّّ  ِّي ِّد ِّت ِّذيِّالِّي  ِّال ِِّّ(1)هن ِّأبِّيفِّموضع ِِّّق ِّي ِّد ِّن ِّالز  ِِّّي ِّع ِّاف ِّالر ِِّّر ِّس ِّوف ِّ
(2)ِّ.ِّ

َ َدَ لَمالوَمَمَ أأََو)قال: ِّر ِّّن ِّيِّألأ( ِّح ِّق ِّي  ِّق ِّا ِّوال ِّإلاج ِّة ِّبلذ  ِّة ِّد ِّع ِّب  ِِّّه ِّقول ِِّّذ ِّإِّ؛(3)ر ِّك ِّفرافها
ِّ.لكذ ِّ

ِّلها.م ِّش ِّي ِِّّ:(ق َ نَفيهَجزءَمنَالر َ ومَم/َ)
َت َملَ لَالَ هَ أمََو)قال:ِّ للحديثِِّّم ِّكافر ِِّّوالِّمسلم ِِّّم ِّمسلم ِِّّأيِّالِّيرثِّكافر ِِّّ(ني 

ِِّّ.والِّنصرةِّبنيِّاملسلمِّوالكافرِّ،صرةجلِّالن ِّاملرياثِّألِّن ِّوألِّ،(4)ابقالس ِّ
ِّ(6)ماموحكاهِّاإلِّ،(5)ءرثِّبلوالي ِّالِّمينعِّاإلاختال ِّالد  ِِّّن ِّأدمدِّأمامِّوع ِّاإل

                                                           

 .ِّ(ب)وجدِّيفِّيالِّقوله:ِّ)يفِّموضعِّأبن ه(ِِّّ(1)
لِّفينا ِّكمِّ(2) ت ح  ِّمر ة ِّمب ِّالِّي  ن   ِّالز  ند يق  (،ِّوفس رهِّيف9/402ِّاِّيفِّالش رحِّالكبريِّ)فس رِّالر اف ع ي 

(ِّ ِّالكبري ِّالش رح ِّيف ِّكما ِّاإلسالم ِّويظهر ِّالكفر  في ِّخي  ِّمب  ِّمواضع ِّ)2/164عد ة ،)6/509ِّ،)
(10/332(ِّ،)11/114.)ِّ

ِّيفِّالن جمِّالوه اجِّ) ِّحجرِّيف6/170ِّومم  ِّفس رهِّأبن هِّم  ِّالِّيتدي  ِّبد ي ِّالد مريي  (،ِّواب  
ربين ِّيفِّمغنِّاحملتاجِّ)6/416حتفةِّاحملتاجِّ)  (.6/27(،ِّوالر مل ي ِّيفِّّنايةِّاحملتاجِّ)5/157(،ِّوالش  

 )يفِّالذكر(.ِّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّ(.8،ِّحاشية:174ِّ)صِِّّسبقِّخترجيهِّيفِّ(4)
(5ِّ)(ِّ ِّ(.7/348ِّانظر:ِّاإلنصا ِّللم ر ف او ي  
(6ِّ)َ ب ِّيوسفِّاجل و ي ن  ،ِّاب ِّضياءِّالد  ي ِّأبوِّاملعايلِّعبدِّامللكِّب ِّعبدِّهللاِِّّهوَإمامَاحلمرمممني 

،ِّولدِّسنةِّ ه ب،ِّوكتابِّه419الش يخِّأيبِّحمم دِّاجل و ي ن     ذ 
 َّ ل بِّيفِّف ر اي ةِّامل

،ِّصاحبِّكتابِّّن  ايةِّامل
ِّوغريمها،ِّ ي  

الربهانِّيفِّأصولِّالفقه،ِّمسعِّم ِّوالدهِّوم ِّأيبِّعبدِّالر دم ِّحمم دِّب ِّعبدِّالعزيزِّالن  ي ل 
ِّوأبوِّعبدِّهللاِّالف ر او ي ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّوروىِّعنهِّز اه رِّالش ح ِّ ِّه.478ِّام ي 

(ِّ ِّللس ب ك ي   ِّالكربى ِّالش افعية ِّطبقات 5/165ِِّّانظر: ِّالش افعية477ِّرقم ِّوطبقات ،)
(ِّ ن و ي   ب ةِّ)367رقم1/197ِِّّلإل س  ِّ(.218رقم1/275ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 

 [ب11أ/]
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ِِّّ.(1)صلِّلهأوهوِّغريبِّالِِّّ:قالِّمث  ِِّّي  ِّع ِّعل
ِِّّن ِّواعرتضِّأب ِِّّ(2)راب ِّوهوِّحديثِّج ِِّّصيال ِّأِّصال ِّأله رسولِّهللاِِّّن ِّأرضيِّهللاِّعنه

رواهِِّّ(هت ِّم ِّأوِّأهِّعبد ِِّّنِّيكون ِّأالِّإِّصران ِّالن ِِّّاملسلم ِِّّث ِّر ِّالِّي ِّ)ِّ:مِّقالهِّوسل ِّىِّهللاِّعليصل ِّ
م ِّاك ِّهِّاحل ِّح ِّوصح ِِّّي ِّاض ِّس ِّالن ِّ

(3).ِّ

                                                           

ِّ(.9/356ِّانظر:ِّّنايةِّاملَّلبِّ)(1ِّ)
اب رهوَ(2ِّ) ب ِّعبدِّهللاِّب ِّعمروِّب ِّح ر امِّاأل ن ص ار ي ،ِّم ِّبنِّس ل م ة،ِّي كىنِّأبِّعبدِّهللا،َِّجم

كثري ِّع ِّ
 
ِّالع ق بةِّالث انيةِّمعِّأبيهِّوهوِّصغري،ِّأحدِّامل وقيل:ِّأبِّعبدِّالر دم ،ِّوقيل:ِّأبِّحمم د،ِّش ه د 

اهدِّوغ ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّروىِّعنهِّع َّ اءِّوجم  ،ِّه73،ِّوقيل:ِّسنةِّه74ريمها،ِّتويفِّسنةِّالن ب  
ِّه.77ِّوقيل:ِّسنةِّ

ِّاالستيعابِّ) 1/219ِِّّانظر: ِّ)286رقم ِّالغابة ِّوأسد ،)1/492ِِّّ ِّواإلصابة647ِّرقم ،)
ِّ(.1028رقم1/546ِِّّ)

(3ِّ ِّأ ب  و يه ِّ( ِّأ حد  ل م  ِّي س  ِّالص ب   ِّبب: ِّالفراض،، ِّكتاب ِّالكربى، ِّالس ن  ِّيف ِّالن س اض ي  رواه
ِّ(.8007رقم4/383ِِّّواحل اك مِّكتابِّالفراض،ِّ)(،6356ِّرقم6/126ِِّّ)

ِّيفِّكتابِّالفراض،ِّ) ار ق َّ ن   ِّأيضا ِّالد  5/130ِِّّورواه 4081ِّرقم ِّيف4082ِّ، ِّوالب  ي  ه ق ي  ،)
(ِّ ِّاملسلم  ِّالكافر  ِّوال ِّالكافر  ِّاملسلم  ِّيرث  ِّال ِّبب: ِّكتابِّالفراض،، ِّالكربى، رقم6/358ِِّّالس ن 

ِّعبدِّهللاِّرضيِّهللاِّعنهما.ِِّّ(ِّكل همِّم ِّحديثِّج ابرِّب 12227ِّ،12228

ِّمرفوعا ِّوموقوفا ،ِّ ار ق َّ ن   ِّالد  ِّورواه ِّالت لخيص، ِّيف ِّالذ ه ب   ِّووافقه ِّاحل اك م، واحلديثِّصح ح ه
 ح ل ىِّ

وقالِّع ِّاملوقو :ِّوهوِّاحملفوظ،ِّوأ ع ل هِّاب ِّح ز مِّب ع نعنةِّأيبِّالز بريِّع ِّجابرِّرضيِّهللاِّعنه،ِّامل
ِّ(.1715ِّرقم6/155ِِّّلب ان  ِّيفِّاإلرواءِّ)(،ِّوضع ف هِّاأل 8/338ِّ)
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ِّ/ِّ(1)ابه ِّعبدِّالو ِِّّيالقاضِّن ِّأوم ِّالغريبِّ
 
ِّ(3)كمقالةِِّّي  ِّع ِّاف ِّنقلِّع ِّالش ِِّّ(2)ي ِّك ِّال ِّامل

ِّ)ِّ:(4)فقال/ِّدمدأ ِّمسلم ِّألو عتق
ِّالش ِّومِّا ،كافرِِِّّّعبدا ِِّّ(5) ِّعند ِّورثه ِّخالفا ِِّّي  ِّ ع ِّاف ِّات

ِّالش ِِّّر ِّ واغتِّ،(7()6)(كال ِّم ِّل ِّ ِّالد  ِّ به ِّمجال ِّاإل ِّيخ ي ِّو ِّن ِّس ِّي 
(8)ِّ

                                                           

اف ي ،ِِّّالقاضيَعبدَالومه ابَالمال ك ي :(1ِّ) ِّب ِّنصرِّالب  غ د  هوِّأبوِّحمم دِّعبدِّالو ه ابِّب ِّعلي  
،ِّصاحبِّكتابِّاملعونةِّمبذهبِّعاملِّاملدينة،ِّوكتابِّالت  ل ق ني،ِّمسعِّم ِّأيبِّعبدِّهللاِّه362ولدِّسنةِّ

ِّوأيبِّحفصِّاب  ِّاخل َّ يبِِّّالع س ك ر ي   ِّبكر ِّب ِّهارونِّوأبو ِّاحلق   ِّعبد ِّوروىِّعنه ش اهنيِّوغريمها،
ِّه.422ِِّّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ

ه بِّ)400رقم3/219ِِّّانظر:ِّو ف  ي اتِّاألعيانِّ)  ذ 
(،ِّوشجرة3ِّرقم2/26ِِّّ(،ِّوالد  ي  ب اجِّامل

ِّ(.266ِّرقم1/103ِِّّالن ورِّالز ك ي ةِّ)
(ِّبداية(2ِّ) ِّن  ق لِّع ِّالش افعي   ك ي 

ال 
 
ِّب(.7ِّ)ج/ِّ)امل

 يفِّ)ف(ِّ)كماِّقال(.ِِّّ(3)
ِّأ(.8ِّ)فقال:ِّلوِّأعتقِّمسلم(ِّبدايةِّ)ف/(4ِّ)
 )مسلم(ِّالِّتوجدِّيفِّ)ج(.ِِّّ(5)
ِّ(.2/992انظر:ِّاإلشرا ِّعلىِّنكتِّمساضلِّاخلال ِّ)(6ِّ)
ِّفارَِّمال كهوََ(7) ِّإمام ِّأبوِّعبدِّهللا،  د ن  ،

ِّامل ي  ِّاأل ص ب ح  ب ِّأ ن سِّب ِّمال كِّب ِّأيبِّعامر
 دو نة،ِّح د ثِّه93ضم ةِّاملذاهبِّاألربعة،ِّولدِّسنةِّاهجرة،ِّوأحدِّأ

وط أِّوكتابِّامل
 
،ِّصاحبِّكتابِّامل

 باركِّوالق َّ انِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ
ِّوغريمها،ِّوح د ثِّعنهِّاب ِّامل ر ي   ف عِّوالز ه  ِّه.179ِِّّع ِّان 

بِّ(،ِّوهتذي10رقم8/48ِِّّ(،ِّوسريِّأعالمِّالن بالءِّ)199رقم1/154ِِّّانظر:ِّتذكرةِّاحل ف اظِّ)
ِّ(.3ِّرقم10/5ِِّّالت هذيبِّ)

(8ِّ نمو ي :( ِّاأل م و ي ِِّّمجالَالد  ينَاإل س  ي  ِّالق ر ش  هوِّأبوِّحمم دِّعبدِّالر حيمِّب ِّاحلس ِّب ِّعلي  
ن و ي ،ِّولدِّسنةِّ  ه م ات،ِّمسعِّه704ِّاإل س 

،ِّصاحبِّكتابِّكايفِّاحملتاجِّيفِّشرحِّاملنهاج،ِّوكتابِّامل
ِّوغريِّ ِّوالص اب ون    ي   ِّه.772مها،ِّوح د ثِّبلقليل،ِّتويفِّسنةِّم ِّالد ب وس 

ب ةِّ) 3/147ِّ(،ِّوالد ررِّالكامنةِّ)646رقم3/132ِِّّانظر:ِّطبقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 
ِّ(.235ِّرقم1/352ِِّّ(،ِّوالبدرِّالَّ العِّ)2386رقمِّ
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ِّ.(2)ه ِّوغري ِِّّي  ِّع ِّاف ِّبهِّعلىِّالر ِِّّتنقيحهِّفرف ِِّّ(1)/يف
قدِِّّي ِّع ِّاف ِّالش ِِّّن ِّإفِّ،يخم ِّالش ِِّّأ ِّم ِّالقاضيِّوخَِّّوهوِّوهم ِّ)ِّ:قالِّبع،ِّمشاخينا

ِّاألِّص ِّن ِّ ِّع ِِّّ(3)صرواملختِّم  ِّيف ِّن ِِّّة ِّد ِّيف ِّص ِّص ِّمواضع ِّذلكِّحيا ِّر ِّا ِّو ِِّّ،خبال  ِّم ِّه ِّوسبب
ابةِّالِّر ِّوالق ِِّّ،ابةر ِّكالق ِِِّّّءالوالِّن ِّأيِّإلِّء،ذلكِّالِّيقَّعِّالوالِّن ِّإِّ:قالِّي ِّع ِّاف ِّالش ِِّّن ِّأالقاضيِّ

ِّم ِِّّ،ي تنقَّعِّبختال ِّالد  ِّ ِّ ِّبقاوالِّيلزم ِّم ِّبقاِِّّ،رثاإلِّءالوالء ِّالِّيلزم ابةِّر ِّالق ِِّّءكما
ِّماِّيوض  ِِّّي  ِّع ِّاف ِّويفِّنفسِّكالمِّالش ِِّّ،(4)وفِّاملانعرثِّمعِّوجاإل املعىنِّالذيِِّّ(5)حِّمرافهِّويبني  
ِّانتهى.ِّ(رافهأ

م ِِّّه ِّوغري ِِّّي ِّع ِّاف ِّماِّذكرهِّالر ِِّّ(املسلمِّالِّيرثِّالكافر ِِّّن ِّ)أطالقِّإالِّيرفِّعلىِِّّتنبيه:
ِّ(6)هن ِّأولدتِِّّسلمتِّمث  ِّأووقفناِّاملرياثِّللحملِّفِّ،حاملِّذاِّماتِّع ِّزوجة ِّإِّالكافر ِِّّن ِّأ

وقدِّورثِِّّ،بكفرهِّيومِّاملوتِّهِّكانِّحمكوما ِّن ِّألِّ؛سالمهإبِّوما ِّك ِّحم  ِّ/ِّمعِّكونهِّيرثِّالولد ِّ
ِّدمال ِّ ِّكان ِّالس ِِّّ،(7)منذ ِّنقل ِّمنسوب ِّم ِّعِّي ِّك ِّب ِّوهذا ِّهو ِّالت ِّإِّ  ِّىل ،ِّالفقهِّ(8)يف/حقيق

                                                           

ِّب(.11ِّ)يفِّتنقيحه(ِّبدايةِّ)ب/(1ِّ)
ع ي  ِّوغريه(ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(ِّ(2)

 .قوله:ِّ)فرف ِّبهِّعلىِّالر اف 
،ِّكتابِّالوصااي،ِّبب:ِّالوالءِّواحللفِّ)ِّ(3) ع ي  

،ِّومتصرِّ(5/271ِّ،272انظر:ِّاألمِّللش اف 
ِّ.ِِّّ(420املزنِّ)صِّ

،ِّكتابِّالوصااي،ِّبب:ِّالوالءِّواحللفِّ)ِّ(4) ع ي  
ِّ(.5/267ِّانظر:ِّاألمِّللش اف 

 يفِّ)ب(ِّ)وسرت(.ِِّّ(5)
 يفِّ)ب(ِّ)فإن ه(.ِِّّ(6)
(7ِّ ع ي  ِّ(

ِّللر اف  ِّالكبري ِّالش رح ِّالَّ البنيِّ)6/532)ِّانظر: ِّوروضة ِّالوه اج6/40ِّ(، راج ِّوالس   ،)
ِّ ي   ِِّّ.(6/169(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)324)صِّت:ِّعبدِّالعزيزِّعليِّأدمدِّللز ر ك ش 
ِّب(.8ِّ)يفِّالفقه(ِّبدايةِّ)ف/(8ِّ)

 [أ12/]أ
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ِّمعاصريه ِّم  ِّبه ِّمجافا ِِّّن ِّإِّ:موثوق ِّالن ِِّّلنا ِّالس ِِّّ،(1)َّفةميلكِّوهو ِّ،(2)ي ِّك ِّب ِّواستحسنه
ان   ِّن ِّت  ِّي ِّاب ِّالك ِّمامِّزي ِّالد  ِّيخِّاإلهوِّالش ِِّّواملذكور ِّ

(3)(4()5).ِّ
َ َالدَ هَ أمََو)قال: ِّاإلِّ(نَ يَ ارَمل ِّفار ِّالكفرأي ِّوفار ِّتوارثِّبنيِّح ِِّّ،سالم يب   ِّر ِّفال

(6)ِّ

                                                           

ِّ)صِّ(1ِّ) ي   راجِّالوه اجِّللز ر ك ش  ِّ)324انظر:ِّالس   فةِّ(،ِّوحت6/169(،ِّوالن جمِّالوه اجِّللد م ري  ي  
(ِّ ت م ي   ر ب ي ن   ِّ)6/416احملتاجِّالب ِّحجرِّاه ي   ِّ(.4/156ِّ(،ِّومغنِّاحملتاجِّللش  

ِّاجلمافِّماِّليسِّحبيوانِّوالِّكانِّحيواان ِّوالِّخرجِّم ِّ قالِّالد م ري  ي :ِّ)وفيهِّنظرِّم ِّجهةِّأن 
ِّيفِّبع،ِّا ِّللجماف ِّتفسري ِّهذا ِّأبن  ِّاالعرتاض: ِّهذا ت م ي  ِّاه ي   ِّاب ِّحجر ِّورف  ألبوابِّالِّحيوان(،

ِّمَّلقا .
ِّ(.453ِّانظر:ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّللس ب ك ي  ِّت:ِّحس ِّحيىيِّالفيفيِّ)صِّ(2ِّ)
(3)ِّ.) ت ان    ِّيفِّ)ف(ِّ)الك 

ِّ ن ان    ت   ت ان  ،ِّويعر ِّبلك  مةِّزي ِّالد  ي ِّعمرِّب ِّأيبِّاحلر مِّالك  قالِّاحلافظِّاب ِّحجر:ِّ)والعال 
 (.3/1208ِّملشتبهِّ)بزايفةِّنون(.ِّتبصريِّاملنتبهِّبتحريرِّا

ر ب ي ن  ِّيفِّاإلقناعِّ)ِّب ِّس ِّومم  ِّن ِّ(4ِّ) ِّالش   ن ان    ت   ِّ(.2/202ِّهذهِّالعبارةِّللشيخِّالك 
(5ِّ نماين  :( ت   ت ان  ،ِِّّزينَالد  ينَابنَالكم ِّب ِّعبدِّالر دم ِّالك  ِّب ِّأيبِّاحلر م هوِّأبوِّحفصِّعمر

ِّاألصل،ِّاملص ري ِّ ،ِّالد  م شقي  ن ان    ت   ،ِّملِّي عر ِّلهِّتصنيفِّوالِّتلميذ،ِّه653ِّ،ِّولدِّسنةِِّّوي عر ِّبلك 
،ِّتويفِّسنةِّ اضم،ِّوقرأِّالفقهِّعلىِّالش يخِّاتجِّالد  ي ِّالف ز ار ي   ِّه.738ِِّّحد ثِّع ِّاب ِّعبدِّالد 

(ِّ ِّللس ب ك ي   ِّالكربى ِّالش افعية ِّطبقات 10/377ِِّّانظر: ِّالش افعية1403ِّرقم ِّوطبقات ،)
(ِّ ن و ي   ب ةِّ)(،ِّوطبقا1000رقم2/187ِِّّلإل س  ِّ(.556رقم2/364ِِّّتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 

احل ر يب  :ِّهوِّالكافرِّالذيِّليسِّبينهِّوبنيِّاملسلمنيِّذ م ةِّوالِّعهدِّوالِّأ م ان.ِّانظر:ِّالش رحِّ(6ِّ)
ت عِّالب ِّعثيمنيِّ)  م 

ِّ(.7/121ِّ(،ِّواملوسوعةِّالفقهيةِّالكويتي ةِّ)11/22امل
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ي  ِّم  ِّوذ ِّ
ِّ.(2)لشمولِّالكفرِّ؛يتواراثنِّ:وقيلِّ،النقَّاعِّاملواالةِّبينهماِّ؛(1)

ِّ
 
ِِّّ(3)داه ِّع ِّوامل

 
ماِّمعصومانِّبلعهدِّّن ِّألِّ؛صحِّاملنصوصعلىِّاألِّي  ِّم  ِّكالذ  ِِِّّّ(4) أم ِّت ِّس ِّوامل

ِّ.(5)مانواأل
ِّ.(6)ماِّملِّيستوطناِّفارا ِّّن ِّألِّ؛يب  ِّر ِّمهاِّكاحل ِِّّ:وقيل

ِّاأل ِّالذ  ِّاألِّ(7)لو ِّفعلى ِّيتوارث  ِِّّي ِّم  ِّصح
ِّ م ِّأت ِّس ِّوامل ِّالث ِّ، ِّاخلال ِّ(8)انوعلى ِّ،فيه

                                                           

(1ِّ م ِّغريِّاملسلمنيِّبعقدِّم ؤب د،ِّيعقدهِّاإلمامِّأوِّالذ  م  ي :ِّهوِّالذيِّيسك ِّفارِّاإلسالمِّ(
ِّم ِّ انضبه،ِّوخيضعِّبهِّللحكامِّاإلسالمية،ِّويؤفيِّاجل ز ي ةِّمقابلِّاحلفاظِّعلىِّروحهِّوعرضهِّوماله

(ِّ ِّالقي  م ِّالب  ِّالذ  م ة ِّأهل ِّأحكام ِّانظر: ِّاملسلمني. ِّالعزيز2/874ِّقبل ِّلعبد ِّواختال ِّالد اري  ،)
ِّ(.7/121ِّقهيةِّالكويتي ةِّ)(،ِّواملوسوعةِّالف1/140األدمديِّ)

(2ِّ ِّاملَّلبِّ)( ِّّناية ِّ)9/149انظر: ع ي  
ِّللر اف  ِّالكبري ِّوالش رح ِّالَّ البني6/507ِّ(، ِّوروضة ،)

ِّ(.6/172ِّ(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)6/29)
 ع اه د:ِّهوِّالذيِّي قيمِّيفِّبالفهِّم ِّالكف ار،ِّوبينهِّوبنيِّاملسلمنيِّعهدِّبوضعِّاحلرب.ِّ(3ِّ)

امل
فيدِّالب ِّعثيمنيِّ)2/874ذ  م ةِّالب ِّالقي  مِّ)انظر:ِّأحكامِّأهلِّال

 
(،ِّواختال 1/499ِّ(،ِّوالقولِّامل

ِّ(.1/249الد اري ِّ)
ِّها.ِّ(4ِّ) ت أم  :ِّهوِّالذيِّيدخلِّفارِّاإلسالمِّم ِّالكف ارِّأب  م انِّم ؤق ت،ِّم ِّغريِّاستيَّان   س 

امل
(،ِّواختال 1/499ِّثيمنيِّ)(،ِّوالقولِّاملفيدِّالب ِّع2/874انظر:ِّأحكامِّأهلِّالذ  م ةِّالب ِّالق ي  مِّ)

ِّ(.7/121(،ِّواملوسوعةِّالفقهيةِّالكويتي ةِّ)1/186الد اري ِّ)
(5)ِّ(ِّ ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري ِّالش رح ِّ)6/508انظر: ِّالَّ البني ِّوروضة ِّالوه اج6/29ِّ(، ِّوالن جم ،)
 هم ةِّ)6/172)

ِّ(.1/234(،ِّوشرحِّالفصولِّامل
(6ِّ)ِّ،) ِّهكذاِّيفِّمجيعِّالن سخِّولعل هِّ)ف ار ان  ع ي  

أيِّفارِّاإلسالم،ِّكماِّجاءِّيفِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
 هم ةِّ)6/508)

ِّ(.1/234(،ِّوشرحِّالفصولِّامل
(7ِّ)ِّ. م  ي  

ت أم  ِّكالذ    س 
 ع اه دِّوامل

ِّأيِّالقولِّاألصحِّوهو:ِّأن ِّامل
(8ِّ). ت أم  ِّكاحل ر يب     س 

 ع اه دِّوامل
ِّأيِّالقولِّأبن ِّامل
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ِّ.(1)وارثصحِّعدمِّالت ِّواأل
نِّاختلفتِّإوِِّّالكافر ِِّّيرثِّالكافر ِِّّ(3)ارفقتِّالد ِّذاِّات ِّإهِّن ِّأفِّصن  ِّاملِّ(2)ةِّ/كالموقضي ِّ

صران  ِّمعِّالن ِِّّهماِّكاليهوفي  ِّت ِّمل ِّ
الكفرِّيفِِّّ(5)لل ِّمجيعِّم ِِّّن ِّألِّ؛واثنوعبدةِّاألِّواجملوسي  ِِّّ(4)

ِّكاملل ِّ ِّالواحدةالبَّالن ِّتعاىلِّ(6)ة ِّتعاىلِّ،(7)ژڤ  ڤ  ڦ  ڦژِّ:قال ِّ:وقال
ِّ.(8)ژی  ی  ی  جئ  حئژ

ِِّّ.(9)خرىأمنهمِِّّة ِّالِّترثِّمل ِِّّ:وِّوجهألِّويفِّقوِّ
ِّالقاض ِّم ِِّّن ِّأوسببِّاخلال ِِّّ:(10)يقال ِّل ِّالكفر ِّمل ِّأل ِّواحدةو ِّقوالنِِّّ؟ة وفيه

ِِّّ.(11)انهماِّالث ِّصح ِّأ
                                                           

ِّللر اف ِِّّ(1) ِّالكبري ِّالش رح ِّ)انظر: ِّالَّ البنيِّ)6/508ع ي   ِّوروضة ِّالفصول6/29ِّ(، ِّوشرح ،)
 هم ةِّ)

ِّ(.1/234امل
ِّأ(.12)كالمِّاملصن  ف(ِّبدايةِّ)ب/(2ِّ)
 )الد ار(ِّالِّتوجدِّيفِّ)ب(.ِّ(3)
(4)ِِّّ.) ِّوالن صران    يفِّ)ف(ِّ)كاليهوفي  
 )م ل ل(ِّالِّتوجدِّيفِّ)ب(.ِّ(5)
(6)ِّ(ِّ ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري ِّالش رح ِّوروض6/506انظر: ،)(ِّ ِّالَّ البني ِّالوه اج6/29ِّة ِّوالن جم ،)
(6/171.)ِّ

ِّ(.6سورةِّالكافرون،ِّآيةِّ:ِّ)(7ِّ)
ِّ(.32ِّسورةِّيونس،ِّآيةِّ:ِّ)(8ِّ)
(9)ِّ(ِّ ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري ِّالش رح ِّ)6/506انظر: ِّالَّ البني ِّوروضة ِّالوه اج6/29ِّ(، ِّوالن جم ،)
(6/171.ِّ)ِّ

(10ِّ ِِّّ:املرافِّبه( ي  ِّقالِّالز ر ك ش  ِّ)القاضيِّاحلسني، راجِّالوه اج: ِّاحلسنيِّالقاضيِّوجعليفِّالس  

ار م ي ِّ ِّ(.328(ِّ)صِّم ل لِّأوِّم ل ةِّالكفرِّأن ِِّّاخلال ِّسببِّوغري مهاِّوالد 
(11ِّ)(ِّ ع ي  

ِّ(.9/22ِّ(،ِّوّنايةِّاملَّلبِّ)8/290(،ِّ)5/437انظر:ِّاألمِّللش اف 



 184َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

يكوانِِّّ(1)ن/أِّ،ِّبني والِّفرقِّيفِّتوارثِّبعضهمِّم ِّبعِّ:صلهاأةِّوِّ وضقالِّيفِّالر ِّ
اه ِّي  ِّف ِّل ِّت ِّوِّم  ِّأارِّالد ِِّّيق ِّف ِّت ِّانِّم ِّنِّيكونِّاحلربي ِّأوالِّبنيِِّّ،نيوِّغريِّحربي ِّأنيِّحربي ِّ

وذلكِِّّ،(2)
ِِّّ.(4)ومِّواهندكالر ِِِّّّ،بعضهمِّقتلِّبع،ِّ(3)نِّختتلفِّامللوكِّويرىأب

ِّالت ِّ ِّم  ِّبه ِّجزما ِّاحلربي ِّوما ِّخبالفهوارثِّبني ِّمسلم ِّشرح ِّيف ِّاملتحاربنيِّجزم ِّ،ني
ِِّّ.(6)(اراثنيِّيفِّبلدي ِّمتحاربنيِّملِّيتوِِّّحربي ِّوكذاِّلوِّكاان ِِّّ:صحابناأقالِّ)ِّ:(5)فقال

ي  ِّو ِّو ِّنبيهِّللن  ِّشرحِّالت ِِّّةع ِّمسوف ِِّّي ِّك ِّب ِّالس ِِّّونقلهِّ،هذهِّعبارته
(7).ِِّّ

ِّ
 
ِّقالهِّيفِّشرحِّمسلمِّوهم ِّ)ِّ:اتم ِّه ِّقالِّيفِّامل وِّغلطِّأِّ،م ِّالتباسِّكالمِّأ ِّش ِّن ِِّّوما

ِّ.(8)(وِّم ِّانقلأسقاطِّمنهِّإحصلِّم ِّ

                                                           

ِّأ(.9ِّ)أنِّيكوانِّحربي ني(ِّبدايةِّ)ف/(1ِّ)
 يفِّ)ج(ِّ)متلفيهما(.ِِّّ(2)
 ف(ِّ)وترى(.ِّيفِّ)ِّ(3)
(4)ِّ(ِّ ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري ِّالش رح ِّ)6/507انظر: ِّالَّ البني ِّوروضة ِّالوه اج6/29ِّ(، ِّوالن جم ،)
(6/171ِّ.)ِّ

(5)ِِّّ.)  يفِّ)ب(ِّ)فقالِّأصحابنا:ِّوكذاِّالس ب ك ي ِّع ِّشرحِّالت نبيهِّللن  و و ي  
(6ِّ )(ِّ هللاِّعنهماِِّّ،ِّشرحِّحديثِّأ سامةِّب ِّزيدِّرضي11/53ِّشرحِّصحيحِّمسلمِّللن  و و ي  

ِّ(.1614رقمِّ
ِّ(.468ِّ:ِّحس ِّحيىيِّالفيفيِّ)صِّقيقحتِّ،انظر:ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاج(7ِّ)
(8ِّ)(ِّ ن و ي    ه م اتِّلإل س 

ِّ(.6/322ِّامل
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ِّاحل ِّويِّع ِّاإلر ِِّّ:(1)فائدة ِّس ِّأ ِّثِّب ِّار ِّمام
 
ب   ِّاس ِّح ِّدِّامل

(2)ِِّّ ِّو ِّن ِّأرضيِّهللاِّعنه ثِّر ِّه
:ِّوقالِّ،(5)اي ِّر ِّد ِّق ِِّّ(4)أي/ِّاي ِّف ِّبهِّكانِّواق ِّأِّن ِّألِّ؛ائ ِّمنهِّشيِّ(3)ذ خفلمِّأيِّ،كثريا ِِِّّّهِّماال ِّ بيأم ِّ
ِّصل ِِّّصح ِّ ِّهللا ِّرسول ِّوسل ِّع  ِّعليه ِّهللا ِّى ِّقالن ِّأم ِّتتوارث)ِّ:ه ِّ(6)ال

                                                           

 )فاضدة(ِّالِّتوجدِّيفِّ)ب(.ِِّّ(1)
ب  :(2ِّ) ِّالز اه د،ِّشيخِّالص وفي ة،ِّاحلمار ثَبنَأمسمدَالأحماس  اف ي  صاحبِِّّهوِّأبوِّعبدِّهللاِّالب  غ د 

رسالةِّاملسرتشدي ،ِّوكتابِّاملساضلِّيفِّأعمالِّالقلوبِّواجلوارح،ِّروىِّع ِّي زيدِّب ِّهارون،ِّوروىِّ
ر وقِّوالش يخِّاجل ن  ي دِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ ِّه.243ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعنهِّأبوِّالعب اسِّاب ِّم س 

(ِّ ِّالن بالء ِّأعالم ِّسري 12/110ِِّّانظر: ِّللس ب ك ي  35ِّرقم ِّالكربى ِّالش افعية ِّوطبقات ،)
ِّ)226رقم2/134ِِّّ(،ِّوهتذيبِّالت هذيبِّ)61رقم2/275ِِّّ) ي  

ل  ِّ(.2/153ِّ(،ِّواأل عالمِّللز  ر ك 
 يفِّ)ب(ِّ)فلمِّأيخذهِّألن ِّأبه(.ِّ(3ِّ)
(ِّبدايةِّ)ج/(4ِّ) ر اي  ِّأ(.8)أيِّق د 
ِّن سبةِّإىلِّالق د ر ي ة:ِّوهي(5ِّ) الكالميةِّاملنتسبةِّإىلِّاإلسالم،ِّذاتِّاملفاهيمِِّّإحدىِّالفرقِّق د ر اي 

واآلراءِّاالعتقافيةِّاخلاطئةِّيفِّمفهومِّالقدر؛ِّإذِّقالواِّإبسنافِّأفعالِّالعبافِّإىلِّقدرهتم،ِّوأن هِّليسِّهللِّ
ِّتعاىلِّع ِّقوهمِّفخلِّيفِّذلكِّوالِّقدرةِّوالِّقضاء.

ِّالعلمِّغ الةوِّ ِّهللا ِّع  ِّينفون ِّاألضم ةِّ،الق د ر ي ة ِّكف رهم وأدمدِِّّ،والش اف ع ي ِِّّ،الككمِِّّ:فلذلك
ِِّّ،وغريهم ِّالعلمِّمجهورهموأم ا ِّبتقد م ِّمبتدعونِِّّ،في ق ر ون ِّفهم ِّواخللق، ِّاملشيئة ِّعموم ِّينكرون ا وإّن 
ِّضال ون.

رِّق د ر ي ة ِّأيضا ،ِّوالت سميةِّ ت ج ونِّبلق د   ح 
ومس  واِّق د ر ي ةِّإلنكارهمِّالق د ر،ِّوكذلكِّت سم ىِّاجل رب  ي ة ِّامل

ِّالَّ اضفةِّاألوىلِّأغلب.ِّعلىِّ

(،ِّوشرحِّالعقيدةِّالَّ حاوي ة8/429ِِّّ،430ِّ(،ِّ)7/385انظر:ِّجمموعِّالفتاوىِّالب ِّتيميةِّ)
ِّ.ِِِِّّّّ(2/1114ِّ،1115،ِّواملوسوعةِّامليسرةِّيفِّاألفاينِّواملذاهبِّ)(1/79الب ِّأيبِّالعزِّ)

فمشقِّالب ِّيفِّ)ج(ِّوِّ)ف(ِّ)الِّيتوارث(ِّوهوِّموافقِّللفظِّاحلديثِّإالِّماِّجاءِّيفِّاتريخِِّّ(6)
ل تني(.652ِّترمجةِّرقم8/244ِِّّع س اك رِّ)  (ِّفلفظهِّ)الِّتتوارثِّأهلِّم 
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ِِّّ.(5)ةض ِّف ِِّّ(4)قان ِّف ِِّّ(3)ىلإوماتِّوهوِّحمتاجِّ/ِّ،(2)((1)ائ ِّتنيِّشيل ِّهلِّم ِّأ
                                                           

(1ِّ).)  ِّهكذاِّيفِّمجيعِّالن سخ،ِّوالذيِّيفِّالكتبِّاحلديثي ةِّاملسندة:ِّ)شىت 
(2ِّ ِّ)صِّ( ِّ؟ ِّالكافر  ِّيرثِّاملسلم  ِّهل ِّبب: ِّيفِّكتابِّالفراض،، ِّفاوف ِّأبو رقم518ِِّّرواه
ِّيفِّالس ن ِّال2911 6/125ِّكربى،ِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّسقوطِّاملوارثةِّبنيِّامل ل تنيِّ)(،ِّوالن س اض ي 
6350ِّرقمِّ ِّم ِّأهل6351ِّ، ِّمرياثِّأهلِّاإلسالم ِّبب: ِّيفِّكتابِّ=ِّالفراض،، ِّواب ِّم اج ه ،)

ركِّ)صِّ (،ِّوأدمدِّيفِّمسندِّعبدِّهللاِّب ِّعمروِّب ِّالعاصِّرضيِّهللاِّعنهما2731ِّرقم464ِِّّالش  
عمروِّب ِّشعيبِّع ِّأبيهِّكل همِّم ِّحديثِِِّّّ(6844رقم11/433ِِّّ(،ِّ)6664رقم11/245ِِّّ)

ِّ.ِّع ِّجد  ه

ِّمرتبةِّاحلديثِّاحلس ،ِّشرحِّمشكلِّالوسيطِّ) ِّله (،ِّوقالِّاب 3/496ِّقالِّاب ِّالص الح:
ِّصحيح ِّإسنافه  ل ق   :

ِّ)ِّ،امل ِّالبدر 2/135ِِّّخالصة ِّاإلرواء1744ِّرقم ِّيف ِّاأللب ان   ِّوحس نه ،)
ِّ(.1719ِِّّرقم6/158ِِّّ)

ِّيفِّكتابِّالفراض،ِّع ِّرسولِّهللاِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّبب:ِّالِّالرت   م ذ ِِّّ-أيضا ِِّّ-ورواهِّ ي 
ابرِّرضيِّهللاِّعنه،ِّوقال:ِّهذاِّحديث2108ِّرقم476ِِّّيتوارثِّأهلِّم ل تنيِّ)صِّ (ِّم ِّحديثِّج 

ِّغريب،ِّالِّنعرفهِّم ِّحديثِّجابرِّإالِّم ِّحديثِّاب ِّأيبِّليلى.ِّ

 ل ق   :ِّإسنافهِّضعيف
ِّ(.1744ِِِّّّرقم2/135ِّخالصةِّالبدرِّ)ِّ،قالِّاب ِّامل

ِّ ِّبنيِِّّ-أيضا ِِّّ-ورواه ِّسقوطِّاملوارثة ِّبب: ِّكتابِّالفراض،، ِّالكربى، ِّالس ن  ِّيف الن س اض ي 
(،ِّواحل اك مِّيفِّكتابِّالت فسري،ِّبب:ِّقراءات6349ِّرقم6/125ِِّّ(،ِّ)6348رقم6/124ِِّّامل ل تنيِّ)

(،ِّم ِّحديثِّأ سامة2944ِّرقم2/262ِِّّالن ب  ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّمماِّملِّخيرجاهِّوقدِّصح ِّسندهِّ)
ِّب ِّزيدِّرضيِّهللاِّعنهما.

قالِّاحل اك م:ِّهذاِّحديثِّصحيحِّاإلسنافِّوملِّخيرجاه،ِّوواف  ق هِّالذ ه ب  ِّيفِّالت لخيص،ِّوقالِّاب ِّ
 ل ق   :ِّإسنافهِّصحيح

ِّ(.1744ِِّّرقم2/135ِِّّخالصةِّالبدرِّ)ِّ،امل
ِّب(.12ِّ)إىلِّف ان قِّف ض ة(ِّبدايةِّ)ب/(3ِّ)
ا(4ِّ) ان قِّوالد  ِّن قِّبفتحِّالن ونِّوكسرها:ِّس دسِّالد  ره م.ِّالد 

ِّ(.77ِِّّ(،ِّواملصباحِّاملنريِّ)ص4/1477ِّانظر:ِّالص  ح احِّ)
ليةِّاألولياءِّ)(5ِّ) ِّ(.465رقم10/75ِِّّانظر:ِّح 
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ِّ.(1)كفريالت ِِّّعلىِّءبنا/ِّوهذاِّمنهِّ:الحِّيفِّطبقاتهقالِّاب ِّالص ِّ
ِِّّ.(ق َ زءَرَ يهَجَأنَفَ مَموَم)َ:قال

ِّالر ِّ ِّي ِّأي ِّال ِّسوار ِّقيق  ِِّّ،(2)  ِّالق ِِّّءث
 ِِّّ،(3)رب ِّد ِّوامل

دل ِّالو ِِّّم ِّأوِِّّ،(4)بات ِّك ِّوامل
(5)،ِّ

/ِّ
 
ِّ(7()6)،ع ِّب  ِّوامل ِّامل ِّن ِّأل؛ ِّلكان ِّورث ِّلو ِّلسي  ِّه ِِّّ،دهلك ِّامليتِّب  ِّن ِّج ِّأ ِّوهو ِّ،م 

                                                           

ِّ(.1/441ِّطبقاتِّالفقهاءِّالش افعيةِّالب ِّالص الحِّ)(1ِّ)
:ِّالر ق يقِّالكام لِّر ق ه ،ِّالذيِّالق   ِّيفِّالل غة:ِّالعبدِّاململوكِّهوِّوأبواه،ِّويفِّاصَّالحِّالفقهاء(2ِّ)

ِّالع ب وف ة.ِّ ال ص  ِّملِّحيصلِّفيهِّشيءِّم ِّأسبابِّالع تقِّومقد  ماته،ِّوعبدِّق   :ِّأيِّخ 

ِّالص  ح احِّ) ِّ)ص6/2184ِّانظر: ِّالَّ ل بة ِّوط ل ب ة ِّترتيبِّاملع ر  بِّ)ص26ِّ(،  غ ر  بِّيف
ِّوامل ،)

 َّ ل عِّعلىِّأل158(،ِّوحتريرِّألفاظِّالت نبيهِّ)ص394ِّ
ن عِّ)صِّ(،ِّوامل  ق 

ِّ(.378فاظِّامل
ِّع ت  ق هِّعلىِّموتِّس ي  ده.(3ِّ) ب ر:ِّهوِّالر ق يقِّالذيِّع ل  ق   د 

ِّامل

(،ِّوالت عريفاتِّللجرج انِّ)ص182ِّ(،ِّوحتريرِّألفاظِّالت نبيهِّ)ص64ِّانظر:ِّط ل ب ةِّالَّ ل بةِّ)صِّ
206.)ِّ

 ك ات ب:ِّهوِّالر ق يقِّالذيِّمت ِّعقدِّبينهِّوبنيِّسي  دهِّعلىِّأنِّيدف(4ِّ)
عِّلهِّمبلغا ِّم ِّاملالُِّنوما ِّامل
ِّليصريِّحر ا.

ِّ)صِّ ن ع  ق 
ِّامل ِّألفاظ ِّعلى  َّ ل ع

ِّامل ِّ)ص384ِّانظر: ِّاملنري ِّواملصباح ِّلغة200ِّ(، ِّومعجم ،)
ِّ(.424ِّالفقهاءِّ)صِّ

ِّأم ِّالولد:ِّهيِّاأل م ةِّالتِّو ل د تِّم ِّس ي  د هاِّيفِّم ل ك ه.(5ِّ)

امةِّ)  غ نِّالب ِّق د 
ِّ(.14/580انظر:ِّامل

 ب  ع ِّ(6ِّ)
ِّب(.9ِّ،؛ِّألن هِّلوِّورثِّلكان(ِّبدايةِّ)ف/)وامل

ِّبعض ه.ِّ(7ِّ)  ب  ع ،ِّ:ِّالعبدِّالذيِّع ت ق 
ِّامل

ِّ(.370ِّانظر:ِّمعجمِّلغةِّالفقهاءِّ)صِّ

 ب[12]أ/
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ِِّّ.(1)والِّميك ِّمتليكِّالعبد
گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ژ:ِّبقولهِّتعاىلِّي ِّل ِّي ِّه ِّلهِّالس ِِّّواستدل ِّ

ِِّّ.(4)والعبدِّالِّميلكِّ،(3)مليكالالمِّفيهِّللت ِِّّن ِّإ،ِّف(2)ژڱ  ڱڱ
ِّ.ِّفهوِّملكِّضعيفِّغريِّمستقر  ِِّّ،ميلكِّ:نِّقيلإوِّ

ِِّّ(5)ويف
 
ِّ(7)حيحِّاملنصوصوالص ِِّّ،(6)ةي ِّاحلر  ِّهِّيرثِّبقدرِّماِّفيهِّم ِّن ِّأِّ:،ِّوجهع ِّب  ِّامل
   ِّفلمِّيرثِّكالق ِِّّ،كاحِّوالواليةالقِّوالن  ِّيفِّالَّ ِِّّق  ِّهِّانقصِّبلر  ِّن ِّألِّ؛فماِّجزمِّبهِّاملصن  ِّ

(8).ِِّّ
ذاِّوجبتِّإمانِّأويستثىنِّالكافرِّالذيِّلهِِّّ،ذِّالِّملكِّلهإِّ؛يضا ِّأثِّر ِّو ِّيقِّالِّي  ِّق ِّوالر ِّ

ِّحر  ِّ ِّيفِّحال ِّجناية رايةِّصلتِّالس  ِّوات ِِّّق ِّواسرت ِِّّب  ِّفس ِِّّ،مانق،ِّاألنِّمث  ِِّّ،مانهأوِِّّ(9)تهي ِّله
ِّر ِّ ِّحال ِّيف ِّالد  ِِّّن ِّإفِّ،هق  ِّبملوت ِّاألي ِّقدر ِّعلى ِّلورثته ِّالز ِِّّ،صح  ِّة ي ِّش ِّك ِّر ِّقال

(10)ِّ
                                                           

ِّ(.6/173ِّ(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)6/30انظر:ِّروضةِّالَّ البنيِّ)(1ِّ)
ِّ(.11ِّسورةِّالن  ساء،ِّآيةِّ:ِّ)(2ِّ)
 يفِّ)ف(ِّ)للملك(.ِِّّ(3)
ي  ِّ)صِّانظر:ِّالفراض،ِّوشرحِّآاي(4ِّ)

ي ل  ِّ(.39تِّالوصي ةِّللس ه 
 ب  ع ،ِّوجهِِّّ(5)

 ماِّجزمِّبهِّاملصن  فِّألن ه(ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.ِِّّ-إىلِِّّ-قوله:ِّ)ويفِّامل
ِّ(.6/173انظر:ِّالن جمِّالوه اجِّ)ِّ(6)
ِّ(.308انظر:ِّاختال ِّاحلديثِّللش افعي  ِّ)صِّ(7ِّ)
ِّ(.6/30انظر:ِّروضةِّالَّ البنيِّ)(8ِّ)
 يفِّ)ب(ِّ)حربي ته(.ِِّّ(9)
(10ِّ ي :( ِّاألصل،ِِّّالز ر كمش  ِّب ِّعبدِّهللاِّالت  ر ك ي  ِّب  ه اف ر ِّب  ِّعبدِّهللاِّحمم د ِّأبو ِّالد  ي  ِّبدر هو

ي ،ِّولدِّسنةِّ ،ِّصاحبِّكتابِّالبحرِّاحمليطِّيفِّأصولِّالفقه،ِّوكتابِّخافمِّه745ِّامل ص ر ي ،ِّالز ر ك ش 
ِّه.794ِِّّا،ِّتويفِّسنةِّالش رحِّوالر وضة،ِّمسعِّم ِّم غ ل َّ ايِّوعمافِّالد  ي ِّاب ِّكثريِّوغريمه

(ِّ ب ة ِّش ه  ِّقاضي ِّالب  ِّطبقاتِّالش افعية 3/227ِِّّانظر: ِّالب 700ِّرقم ن ة ام  ِّالك  ِّوالد ر ر ،)
ِّ)1059رقم5/133ِِّّح ج رِّ) ري ِّللد او وف ي   ِّ(.504رقم2/162ِِّّ(،ِّوطبقاتِّاملفس  
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ِّ.(3)(ورةالِّيفِّهذهِّالص ِّإثِّر ِّو ِّي  ِِّّ(2)هوليسِّلناِّرقيقِّكل ِّ)ِّ:نقلهِّلهِّ(1)بعد
ِّ
 
وكذاِِّّ،هق ِّت ِّع ِّوِّم ِّأفريثهِّقريبهِِّّ،اتمِّامللكِّهن ِّألِّ؛ثر ِّو ِّهِّي  ِّن ِّأاجلديدِِّّ:قوالنِّ،ع ِّب  ِّويفِّامل

ِِّّ،زوجته
 
ِِّّ:وجهانِّ(4)وثر ِّو ِّويفِّالقدرِّامل

ِِّّ.مجيعِّماِّملكهِّببعضهِّاحلرِّ:هماصح ِّأ
ِّ،تهي ِّهِّوحر  ِّةِّبقدرِّرق  ِّ تهِّعلىِّمالكِّالباقيِّوالورثي ِّحبر  ِِّّ(6)ماِّملكهِّ(5)طي قس ِِّّ:انوالث ِّ

ِّنصفإف ِّ/حر ِّ نِّكان ِِّّ(7)اه ِّاملوتِّحل ِِّّن ِّألِّ؛ملالكِّبقيهِّ(8)ونصفه/فنصفِّذلكِّللورثة
ِّ.(9)ةي ِّوحر  ِِّّق  ِّىلِّر ِّإينقسمِِّّوالبدن ِِّّ،علىِّمجيعِّالبدن

ِِّّ(11)وروريثِّالد ِّمكانِّيلزمِّم ِّالت ِِّّكل ِِِّّّيضا ِّأم ِّاملوانعِِّّ:(10)تنبيه
 
ِِّّ،وريثبَّلِّللت ِّامل

ِّ؛رثإسبِّوالِّهِّيثبتِّالن ِّن ِّإفِّ(12)بب ِّللميتِّقر ِّأخِّأكِِّّ،الوارثِّمب ِّحيجبهِّقر ِّأ ِّكماِّلوِّ
                                                           

ي ِّبعدِّنقلِّ(1) :ِّليسِّلنا(،ِّويفِّ)ف(ِّ)قالِّالز ر ك ش  ي   ه:ِّوليسِّلنا(.ِّيفِّ)ب(ِّ)قالِّالز ر ك ش 
 يفِّ)ب(ِّ)رقيقِّي  و ر ثِّيفِّهذهِّالص ور.ِّويفِّالبع،ِّقوالن(.ِّ(2ِّ)
ي  ِّ)صِّ(3ِّ) راجِّالوه اجِّللز ر ك ش  ِّ(.336ِّانظر:ِّالس  
 يفِّ)ب(ِّ)املورث(.ِِّّ(4)
 يفِّ)ب(ِّ)تقسط(.ِِّّ(5)
 يفِّ)ف(ِّ)ملك(.ِّ(6)
ِّأ(.13)حر اِّفنصف(ِّبدايةِّ)ب/(7ِّ)
ِّ(.ِّأ10)ونصفهِّملالكِّبقيه(ِّبدايةِّ)ف/(8ِّ)
ِّ(.6/30ِّ،31انظر:ِّروضةِّالَّ البنيِّ)ِّ(9)
 قاعدةِّمساضلِّالد ورِّكل  ها(ِّالِّيوجدِِّّيفِّ)ب(.ِِّّ-إىلِِّّ-قوله:ِّ)تنبيه:ِّم ِّاملوانعِّأيضا ِِّّ(10)
ِّ.ه ِّم ِّد ِّع ِِّّوريثت ِّالِّم ِّيلزمِّأنِّاحلكمي:ِّوهوِّرد و ِّوي سم ىِّبل(11ِّ)

ِّ(.6/177(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)6/33(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)6/535انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر افعيِّ)
 يفِّ)ج(ِّ)مليت(.ِّ(12)
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ِّاإلإيِّف  ِّؤِّرثِّي ِّاإلِّن ِّأل ِّالد ِِّّ،رثىلِّعدم ِّمبنعفينقَّع ِّمساضلِّاإلِّ(1)ور ِّقاعدة رثِّعلى
ِّها.ورِّكل  ِّالد ِّ

َاتَأنَمب مَوَمَ،ةَ وَمخَ اإلَ َاتَأنَمب مَوَمَ،اتَ وَمخَمالَمَدَألمَوَموَمَ،اتَ نَمالب َمَدَألمَوَمَثَأرَ الَيَمَكَملَ ذَمكَمومَ)قال:َ
َبَأأمَوَمَ،م َ الَأَنَممَ َةَ وَمخَ اإلَ َدَألمَوَموَمَ،م َ الَأَنَممَ َمَ والعَمَ،(2)ةَأمَ والعَمَ،ةَأالَموالَمَ،الَأوالَمَ،اممَمعَ الَم
ِّ.(مب َ َىلمَدَ أمََنَ مَموَم،َم َ الَأَبَ أمََمَ أأََوَ،م َ الَأ

وِّأكانِِِّّّقريبِّواراث َِِّّّلقِّلغةِّعلىِّكل  ِّرحامِّي ِّوذووِّاألِّ،رحاماألِّ(3)ويهذاِّبيانِّلذ ِّ
ِِّّ.(5)مب ِّالِّيرثِّ:يفِّاالصَّالحِّص ِّلك ِّخ ِِّّ،(4)غريِّوارث
ِّاحل ِّليلِّعلىِّعدمِّوالد ِّ ِّرواه هِّع ِّاب ِّعمرِّرضيِّهللاِّك ِّر ِّد ِّت ِّس ِّمِّ/يفِّم ِّاك ِّتوريثهمِّما
ايِّرسولِِّّ:فلقيهِّرجلِّفقالِّ،مِّعلىِّدمارىِّهللاِّعليهِّوسل ِّقبلِّرسولِّهللاِّصل ِّأِّ:عنهماِّقال

ِّهم ِّالل ِّ)ِّ:ماءِّفقالىلِّالس ِّإسهِّأفرفعِّرِِّّ،والِّوارثِّلهِّغريمهاِّ(6)تهِّوخالتهرجلِّتركِّعم ِِّّ،هللا
ِّان ِّأ ِِّّاه ِِّّ:قالِّ(؟اضلي ِّالس ِّ)أِّ:قالِّ(7)/مثِّ(،تهِّوالِّوارثِّلهِّغريمهاتهِّوخالرجلِّتركِّعم ِّ

ِّ.(9)سنافصحيحِّاإلِّ:قالِّمث  ِِّّ(،الِّمرياثِّهما)ِّ:قالِّ،(8)اذ ِّ
                                                           

 يفِّ)ف(ِّ)ومينع(.ِِّّ(1)
 يفِّ)ب(ِّ)والعمِّوالعمةِّم ِّاألرحام(،ِّويفِّ)ف(ِّ)والعمِّوالعمةِّم ِّاألم(.ِِّّ(2)
 يفِّ)ف(ِّ)ذوي(.ِِّّ(3)
(،ِّوالقاموسِّاحمليطِّ)ص3/338ِّ(،ِّواحملكمِّواحمليطِّاألعظمِّ)5/1929انظر:ِّالص  ح احِّ)(4ِّ)
1112ِّ.)ِّ
ِّتعريفِّذويِّاألرحامِّيفِّاالصَّالح:ِّكل ِّقريبِّليسِّبذيِّفرضِّوالِّعصبة.(5ِّ)

(ِّ ع ي  
ن ع6/5ِّ(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)6/451انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف   ق 

 َّ ل عِّعلىِّألفاظِّامل
(،ِّوامل

ِّ(.111(،ِّوالت عريفاتِّللجرجانِّ)ص371ِّ)صِّ
 يفِّ)ب(ِّ)تركِّعنهِّخالتهِّوعمته(.ِِّّ(6)
ِّب(.10ِّساضل؟(ِّبدايةِّ)ف/)مثِّقال:ِّأي ِّال(7ِّ)
 يفِّ)ف(ِّزايفةِّ)ايِّرسولِّهللا(.ِِّّ(8)
(ِّم ِّحديثِّاب ِّعمرِّرضيِّهللا7996ِّرقم4/381ِِّّرواهِّاحل اك مِّيفِّكتابِّالفراض،ِّ)(9ِّ)

ِّعنهما،ِّوقالِّ:ِّهذاِّحديثِّصحيحِّاإلسناف،ِّمث ِّذكرِّلهِّشاهدان.ِّ

 أ[13]أ/
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ِّن ِّأىلِّإشارةِّإفيهِِّّ(1)(لوارثِّة ِّفالِّوصي ِِّّ،هحق ِِّّذيِّحق  ِِّّعَّىِّكل ِّأهللاِِّّن ِّ)إوحديثِّ
ِّؤالءِّمنهم.ِّهِّ(3)وليس،ِّ/الوارثِّ(2)يفِّكتابهِّ/هوِّ ِّذكرهِّهللام ِّ

َ:َ(4)تنبيهات
ِّ(5)لو ِّاأل

 
ِّامل ِّهو ِّتوريثهم ِّعدم ِّم  ِّذكره ِّما ِِّّ،به ِّذ ِّ:

 
ِّامل ن  ِّز ِّوقال

واب ِِّّ(6)

                                                           

(1ِّ ِّللوارثِّ)( ِّالوصية ِّيف ِّجاء ِّما ِّبب: ِّيفِّكتابِّالوصااي، ِّفاوف ِّأبو رقم509ِِّّصِّرواه
ِّوقال:ِّحديثِّحس ِّصحيح،ِّكتابِّالوصاايِّع ِّرسولِّهللاِّصل ىِّهللاِّعليه2870ِّ (،ِّوالرت   م ذ ي 

ِّلوارثِّ)صِّ ِّجاءِّالِّوصي ة ِّما (،ِّواب ِّم اج هِّيفِّكتابِّالوصااي،2120ِّرقم478ِِّّوسل م،ِّبب:
ِّلوارثِّ)صِّ ِّالِّوصي ة 461ِِّّبب: ِّوأدمدِّ)2713رقم ،)36/628ِِّّ ِّم 22294ِّرقم ِّكل هم ،)

ِّرضيِّهللاِّعنه.حد لي  
ِّيثِّأيبِّأ م ام ةِّالب اه 

ِّاملنريِّ ِّالبدر ِّحس ، ِّحديث  ل ق   :
ِّامل ِّاب  ِّوقال ِّصحيح، ِّحس  ِّحديث ِّالرت   م ذ ي : قال

رقم3/197ِِّّلخيصِّاحلبريِّ)ت ِّال(،ِّوقالِّاحلافظِّاب ِّح ج ر:ِّوهوِّحس ِّاإلسناف،9ِّرقم7/263ِِّّ)
ِّ.ِّ(1655رقم6/87ِِّّ(،ِّوصححهِّاأللب ان  ِّيفِّاإلرواءِّ)1421
ِّب(.13)ب/ِّ()هوِّالوارث(2ِّ)
ِّب(.8ِّ)وليسِّهؤالء(ِّبدايةِّ)ج/(3ِّ)
 يفِّ)ب(ِّ)ِّتنبيه(.ِّ(4)
مِّيرثونِّكمذهبِّأيبِّحنيفةِّوأدمد.ِّالث ان:(ِِّّ-إىلِِّّ-قوله:ِّ)ِّاألو لِّماِّذكرهِّم ِّعدمِِّّ(5) إّن 

 الِّيوجدِّيفِّ)ب(.ِّ
(6ِّ  ز ن  ِِّّالأزمين  :(

ِِّّهوِّأبوِّإبراهيمِّإمساعيلِّب ِّحيىيِّب ِّإمساعيلِّامل ،ِّه175املصري ،ِّولدِّسنة
ِّون  ع ي مِّب ِّدم  افِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّ صاحبِّاملختصر،ِّوكتابِّاجلامعِّالصغري،ِّحد ثِّع ِّالش افعي  

ِّه.264ِّاب ِّخ ز مي  ةِّوالَّ ح او ي ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ

(ِّ ِّالكربىِّللس ب ك ي   ِّطبقاتِّالش افعية 2/93ِِّّانظر: ِّلإل س 20ِّرقم ِّوطبقاتِّالش افعية ،)ِّ ن و ي  
ب ةِّ)15رقم1/28ِِّّ) ِّ(.3ِِّّرقم1/7ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 
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جي ِّر ِّس ِّ
ِّ.ِّ(2)دمدأةِّوِّيف ِّن ِّيبِّح ِّأمِّيرثونِّكمذهبِّّن ِّإِّ:(1)

ِّحم  ِّالث ِّ ِِّّل ِّان: ِّما ِّتقدم ِّإما ِّانتظم ِّبيتِّاملالأذا ِّم ِّأِّ،مر ِّأبإا ِّينتظم ِّمل ِّيك ِّذا نِّمل
ِّ،الِّذاِّفرضِّغريِّمستغرقإوملِّخيلفِّامليتِِّّ،جتتمعِّفيهِّشروطِّاإلمامةوِّكانِّوملِّأِّ،مامإ
ِِّّ.(3)وِّملِّخيلفِّذاِّفرضِّوالِّعصبةأ

ِِّّ(4)قال ِّالر ِّأيف ِّوجهانِّ:وضةصل ِّاملسألة ِّصح ِّأِّ،(5)ففي ِّعند ِّح ِّأهما ِّ(6)دام ِّيب
ِّ
 
والِّيسقطِِّّ،هِّللمسلمنين ِّألِّ؛رحامىلِّذويِّاألإوالِِّّىلِّالرف  ِّإصر ِّالِّي ِِّّبذ ِّه ِّوصاحبِّامل

                                                           

اف ي ،ِّولدِّسنةِِّّابنَسأرمي ج:(1ِّ) ،ِّأ ل فِِّّه249هوِّأبوِّالعباسِّأدمدِّب ِّعمرِّب ِّس ر ي جِّالب  غ د 
ِّوأيبِّعلىِّاب ِّفاوفِّيفِّالقياس،ِّمسعِّم ِّاحلس ِّب ِّحممدِّالز ع ف ر ان   ِِّّف  ِّكتابِّالوفاضع،ِّوكتابِّيفِّالر ِّ

ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ ِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّأبوِّالقاسمِّالَّ ب  ر ان  ِّوأبوِّأدمدِّالغ َّ ر ي ف ي  ت ان    س  ج  فاوفِّالس  
ِّه.306

ِّ)798رقم3/23ِِّّانظر:ِّتذكرةِّاحلف اظِّ) رقم3/21ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالكربىِّللس ب ك ي  
86(ِّ ن و ي   ِّ(.593رقم1/316ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّلإل س 

(2ِّ)(ِّ ي   (،ِّوالبحرِّالر اضق4/476ِّ(،ِّواالختيارِّلتعليلِّاملختارِّ)3/30انظر:ِّاملبسوطِّللس رخس 
ِّوِّ(8/577) قن عِّ)،

 
بد عِّيفِّشرحِّامل

 
ِّ)5/321امل ِّواإلنصا ِّللم ر ف او ي   ِّوشرحِّمنتهى7/304ِّ(، ،)

(ِّ ِِّّ(.4/533اإلرافاتِّللبه ويت 
ِّ(.6/6وروضةِّالَّالبنيِّ)ِّ(،6/453انظر:ِّالشرحِّالكبريِّللرافعيِّ)ِّ(3)
 صلِّالروضة(ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.ِّأقولهِّ:ِّ)قالِّيفِِّّ(4)
 يفِّ)ب(ِّ)قوالن(.ِِّّ(5)
(6ِّ ف ر اي ي ن  ،ِّولدِّسنةِِّّأبوَحمام د:( ،ِّولهِّتعليقةِّيفِّه344هوِّأدمدِّب ِّحمم دِّب ِّأدمدِّاإل س 

ِّوأيبِّبكرِّاإل مس  ِّ ار ق َّ ن    ِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّس ل ي مِّشرحِّمتصرِّاملزن،ِّحد ثِّع ِّأيبِّاحلس ِّالد  ي  
اع ي ل 

ِّه.406الر از ي ،ِّتويفِّسنةِّ

ِّ(ِّ 271ِّرقم4/61ِِّّانظر:ِّطبقاتِّالش افعيةِّالكربىِّللس ب ك ي   ن و ي   (،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّلإل س 
ب ةِّ)38رقم1/39ِِّّ) ِّ(.133رقم1/161ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 
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ِّ.(1)بهمضانِّتبفوا
ىلِّبيتِّإوِّأليهمِّإاملالِّمصرو ِِّّن ِّألِّ؛رحامىلِّذويِّاألإويصر ِِّّهِّيرف ِّن ِّأِّ:انوالث ِّ
ِّبإل ِّتعذ ِّإفِّ،مجاعاملال ِّذا ِّأر ِّتعني  ج  ِّك ِِِّّّاب  ِِّّ(4)اختيارِّ(3)وهذاِّ،(2)خرِّاآلحدمها

وبهِِّّ،(5)
ِّأفىتِّأ

 
ِّ.(6)ري خ  ِّأت ِّكابرِّامل

ِّالر ِّ ِّزايفة ِّيف ِّالأِّصح ِّاألِّ(7)وهو)ِّ:وضةقال ِّ/عندص ِّو ِّق ِّق  ِّحم  ِِّّ(8)حيح ِّ،صحابناأي
ِّوِّح ِّ ِّصح ِّومم  ِّ ِّاإلأه ِّفىتِّبه ِّاحلس ِّاب ِّس ِّأمام ةاق ِّر ِّبو

ِّوم ِّأِّ(9)م ِّكبارِّ ِّ،ميهمتقد  ِّصحابنا

                                                           

(1ِّ ريازيِّ)ِّ(،8/78احلاويِّالكبريِّ)انظر:ِّ( ِّ(،ِّو2/419ِّواملهذ بِّللش   الش رحِّالكبريِّللرافعي  
ِّ(.6/6(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)6/453)

 يفِّ)ب(ِّ)تعنيِّلآلخرِّوهوِّالصحيح(.ِِّّ(2)
ونقلهِّصاحبِّاحلاويِّع ِّمذهبِّالشافعي(ِّالِِّّ-إىلِِّّ-قوله:ِّ)وهذاِّاختيارِّاب ِّكجِِّّ(3)

 يوجدِّيفِّ)ب(.ِّ
 يفِّ)ف(ِّ)اختاره(.ِِّّ(4)
(5ِّ): َكمج   ِّالد  ي  ن  و ر ي ،ِّم ِّأصحابِّالوجوهِّعندِِّّهوِّابن أبوِّالقاسمِّيوسفِّب ِّأدمدِّب ِّك ج  

،ِّوجملسِّهِّأبيبِّاحلسنيِّب ِّالقَّ ِّالشافعية،ِّصاحبِّكتابِّالت جريد،ِّتفق ِّ ان،ِّوحضرِّجملسِّالد ار ك ي  
،ِّتويفِّسنةِّ  ر و ذ ي  

ِّه.405ِِّّالقاضيِّأيبِّحامدِّامل

ِّللس ب ك ي  ِّ ِّالكربى ِّالش افعية ِّطبقات 4/359ِِّّ)ِّانظر: ِّالش افعية562ِّرقم ِّوطبقات ،)
(ِّ ن و ي   ب ةِّ)975رقم2/176ِِّّلإل س  ِّ(.158رقم1/196ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 

(6ِّ)(ِّ ِّ(.6/6ِّ(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)6/453انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللرافعي  
 يفِّ)ف(ِّ)وهذاِّهوِّاألصح(.ِِّّ(7)
ِّأ(.11ِّقيِّأصحابنا(ِّبدايةِّ)ف/)عندِّحمق  ِّ(8ِّ)
 يفِّ)ف(ِّ)أكابر(.ِِّّ(9)
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ِّ،سنيوالقاضيِّح ِِّّ،(1)ياو ِّصاحبِّاحل ِِّّمث  ِِّّ،عالمهمِّيفِّالفراض،ِّوالفقهِّوغريمهاأحدِّأوهوِّ
ِّوِّ

 
ِّو ِّت  ِّامل يل  

ِِّّ.خرونآوِِّّ(4()3)ي ِّرب  ِّواخل ِِّّ،(2)
ِّا ِّعام ِِّّ:ةاق ِّر ِّس ِِّّب  ِّقال ِّقول ِّمشاضخناوهو ِّالفتوِِّّ:قالِّ،ة ِّيفِِّّىوعليه اليوم

ِّصاحب ِِّّ،(5)مصاراأل ِّمذهبِّالش ِّاو ِّاحل ِِّّونقله ِّح ِّأوغلطِِّّ:قالِّ،ي  ِّع ِّاف ِّيِّع  ِّيفِّدام ِّبو
ِّالش ِّّن ِّإوِِّّ:(6)قالِّ،مالفته ِّمذهب ِِّّافعي  ِّا ِّمنعهم ِّعنه ِّهللا ِّاستقامِّإرضي ذا

                                                           

ِِّّصاحبَاحلماو ي:(1ِّ) ِّالب ص ر ي ،ِّولدِّسنةِّبهوِّأبوِّاحلس ِّعلي   او ر ف ي 
 ِّحمم دِّب ِّح ب يبِّامل

ِّصاحبِّكتابِّاحل او يه364 ِِّّالكبري،ِّ، ِّعلي   ِّب  ِّاحلس  ِّروىِّع  ِّالس لَّاني ة، وكتابِّاألحكام
ِّوغريمها ِّامل ن  ق ر ي   ِّوحمم دِّب ِّع د ي   ي  

،ِّوروىِّعنهِّأبوِّبكرِّاخلَّيبِّوأبوِّالع ز  ِّب ِّك اف شِّوغريمها،ِّاجل ب ل 
ِّه.450ِّتويفِّسنةِّ

(ِّ ِّللس ب ك ي   ِّالكربى ِّالش افعية ِّطبقات 5/267ِِّّانظر: ِّالش افعية511ِّرقم ِّوطبقات ،)
(ِّ ن و ي   ب ةِّ)1032رقم2/206ِِّّلإل س  ِّ(.192رقم1/240ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 

(2ِّ )َ ِّهِّ:الأت مومل    ت  و يل  
ِّامل ِّالن  ي س اب ور ي  ِّعلي   ِّب  ِّمأمون ِّب  ِّالر دم  ِّعبد ِّسعد ِّأبو ِّسنةِّو ِّولد ،

،ِّولهِّأيضا ِّمتصرِّه427،ِّوقيل:ِّسنةِّه426 ،ِّصاحبِّكتابِّ)الت ت م ة(ِّعلىِّ)إبنة(ِّشيخهِّالف ور ان   
ِّوغريمها،ِّت ِّوأيبِّعثمانِّالص اب ون    ِّه.478ِّويفِّسنةِّيفِّالفراض،،ِّمسعِّم ِّأيبِّالقاسمِّالق ش ري  ي  

(ِّ ِّللس ب ك ي   ِّالكربى ِّالش افعية ِّطبقات 5/106ِِّّانظر: ِّالش افعية454ِّرقم ِّوطبقات ،)
(ِّ ن و ي   ِّ(.4رقم2/463ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالفقهاءِّالش افعي  نيِّالب ِّكثريِّ)277رقم1/146ِِّّلإل س 

(3ِّ ِّصاِّالمْب  ي :( ِّاخل رب  ي ، ِّهللا ِّعبد ِّب  ِّإبراهيم ِّب  ِّهللا ِّعبد ِّح ك يم ِّأبو ِّكتابِّهو حب
ِّأبوِّالت ِّ ب َّه ِّس  ِّوروىِّعنه ، ِّواجل و ه ر ي   ي   ِّالق اف س  ِّم  ِّمسع ِّاحل م اسة، ِّلديوان ِّأيضا ِّشرح ِّوله لخيص،

ِّه.476ِِِِِِّّّّّّالفضلِّحمم دِّب ِّانصرِّواب ِّك اف ش،ِّتويفِّسنةِّ

(ِّ ِّالن بالء ِّأعالم ِّسري 18/558ِِّّانظر: ِّللس ب ك ي  287ِّرقم ِّالكربى ِّالش افعية ِّوطبقات ،)
ِّ)428رقم5/62ِِّّ) ن و ي   ِّ(.424رقم1/225ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّلإل س 

ِّ.ِّ(1/61ِّ،174،ِّوالت لخيصِّللخ رب  يِّ)(8/78:ِّاحلاويِّالكبريِّ)انظر(4ِّ)
ِّ(.198ِّركشيِّ)صِّاجِّللز ِّراجِّالوه ِّانظر:ِّالس  ِّ(5ِّ)
 )قال(ِّالِّتوجدِّيفِّ)ب(.ِِّّ(6)
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ِِّّ.(2)انتهىِّ(1)(املالِّبيت ِّ
ِّ،منيِّنظرأكانِّيفِّيدِِّّ(3)ن ِّإفِّ:يخانقالِّالش ِِّّ،رف ِّليهمِّوالِّي ِّإيصر ِِّّالِّ:نِّقلناإف

ليهِّإفعِّمالِّاملصاحلِّف ِِّّ(4)يفِّصر ذونِّلهِّيفِّالت ِّأمِّءبشروطِّالقضاِّنِّكانِّيفِّالبلدِّقاض ِّإ
ِّض ِّنِّكانِّقاإوِِّّ،ىلِّاملصاحلإمنيِّبنفسهِّبشرطهِّصرفهِّاألِّنِّملِّيك ِّقاض ِّإوِِّّ،ليصرفهِّفيها

منيِّبنفسهِّمِّيفرقهِّاألأليهِّإدفعِّصر ِّيفِّمالِّاملصاحلِّهلِّي ِّذونِّلهِّيفِّالت ِّأبشرطهِّغريِّم
ِِّّ.(5)وجهأفيهِّثالثةِِّّ؟ِّوِّم ِّيقومِّبشرطهأنِّيظهرِّبيتِّاملالِّأىلِّإمِّيوقفِّأ

ِّيف ِّ/الر ِِّّ(6)قال ِّحسنانو ِّواألِّ،الثِّضعيفالث ِّ)ِّ:(7)وضةزايفة ِّ(8)هماصح ِّأوِِّّ،الن
ِّ.انتهىِّ(10)(رجحأوِّعنديِّبلِّهِّ،(9)/حسنا ِّ/ِّبينهماِّلكانِّيتخري ِِّّ:ولوِّقيلِّ،لو ِّاأل

                                                           

ِّ.ِّ(6/6البنيِّ)روضةِّالَّ ِّ(1ِّ)
 يخان(ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.ِّليهمِّوالِّيرفِّقالِّالش ِّإر ِّالِّيصِّ:نِّقلناإفِّ.قوله:ِّ)انتهىِّ(2)
ِّلهِِّّ(3) ِّمأذون ِّالقضاء ِّبشروط ِّالبلدة ِّقاضِّيف ِّكان ِّأو ِّأمني ِّيد ِّيف ِّكان ِّ)أو ِّ)ب( يف

 بلتصر (.ِّ
قوله:ِّ)يفِّمالِّاملصاحلِّففعِّاليهِّليصرفهِّفيهاِّوانِّملِّيك ِّقاضِّبشرطهِّصرفهِّاالمني(ِّالِِّّ(4)

 يوجدِّيفِّ)ب(.ِّ
ِّافعي ِّالر ِِّّ(ِّإالِّأن 6/7ِّ(،ِّوروضةِّالَّالبنيِّ)6/453ِّ،454رافعيِّ)انظر:ِّالشرحِّالكبريِّلل(5ِّ)
ِّ.نيفيهِّوجهِّذكرِّأن ِّ
 )يف(ِّالِّتوجدِّيفِّ)ب(.ِِّّ(6)
ِّب(.11)الروضة.ِّالثالث:ِّضعيف(ِّبدايةِّ)ف/(7ِّ)
 يفِّ)ف(ِّ)أصحهما(.ِّ(8)
ِّأ(.14)ب/بدايةِّبل(ِِّّ)حسنا ِّ(9ِّ)
ِّ(.6/7البنيِّ)روضةِّالَّ ِّ(10ِّ)

 ب[13]أ/
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ونِّيفِّبيتِّاملالِّ ِّيستحق ِّرحامِّمم  ِّنِّكانِّذووِّاأل)إِّ:الحِّيفِّفتاويهوقالِّاب ِّالص ِّ
نِّكانِّإوِِّّ،املصاحلِّ(1)ىلِّوجوهإقاتِّالِّفيصرفهِّبع،ِّالث  ِّإوِِّّ،ليهمإر ِّمثلِّهذاِّالقدرِّص ِّ

ِّانتهى.ِّ(2)(لِّإليههناكِّبيتِّمالِّعلىِّالوجهِّاملشروعِّدم  ِّ
ِّّن ِّإِّ:(3)الثالث ِّ ِّي ِّا ِّاألإصر  ِّذوي ِّىل

 
ِّامل ِّمذهب ِّعلى ِّخ  ِّأت ِّرحام ِّيوجدِّإري  ِّمل ذا

القرابةِّاملفيدةِّالستحقاقِّالفرضِِّّن ِّألِّ؛مقد ِّعليهمِّم ِِّّنِّوجدواِّفالرف ِّإفِّ،صحابِّالفروضأ
ِِّّ.(4)مهمواِّعليد  ِّق ِّقوىِّف  ِّأ

ِّالق ِّ ِّبلر ِّوالت ِّ)ِّ:(5)ياض ِّقال ِّبلع ِّوريث ِّتوريث ةب ِّو ِّص ِّحم
ِِّّ؛(6) ِّن ِّأبدليل فيهِِّّىراع ِّي ِّه

ِّالذ ِِّّلفض ِّيوِِّّ،ربالق ِّاأل ِّفيه ِّعلى ِّمنهمِّوزوحي  ِِّّ،نثىكر ِّاملالِّ(7)املنفرف وهذهِِّّ،(8)(مجيع
ِّعصيب.رثِّبلت ِّعالماتِّاإل

                                                           

 يفِّ)ف(ِّ)وجه(.ِِّّ(1)
ِّ(.2/404الحِّ)فتاوىِّاب ِّالص ِِّّانظر:(2ِّ)
ِّ)الث ِِّّ(3) ِّإّن ِّقوله: ِّالث: ِّاألرحام ِّذوي ِّإىل ِّيصر  ِِّّ-ا ِّاإلرثِِّّ-إىل ِّعالمات وهذه

ِّبلتعصيب.ِّالرابع:(ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.ِّ
(4ِّ )(ِّ ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري ِّالش رح ِّ)6/452انظر: ِّالوه اج ِّوالن جم ِّاحملتاج6/126ِّ(، ِّوحتفة ،)
(6/393ِّ.)ِّ

ِّسني.ِّأيِّالقاضيِّاحل(5ِّ)
 يفِّ)ف(ِّ)بلعصبة(.ِِّّ(6)
 )منهم(ِّالِّتوجدِّيفِّ)ف(.ِِّّ(7)
(8ِّ ِّ)صِّانظر:ِّ( ي   راجِّالوه اجِّللز ر ك ش  ،ِّومغنِّاحملتاجِّ(6/126اجِّ)جمِّالوه ِّالن ِّ(،ِّو202ِّالس  

(4/131)ِّ.ِّ
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ِّ ِّمم ِّ(1)ابعالر ِّ/ ِّظهر ِّقد ِّتقد ِّ: ِّأبن ِِّّما ِّي ِِّّ(2)هالقَّع ِّعدمِّال ِّعند ِّاملال ِّلبيت صر 
ْبوازِّصر ِِّّي ِّك ِّب ِّالس ِِّّ(4)استشكلهوِِّّ،(3)وهمِّخالفهوإنِّكانتِّعبارةِّاملنهاجِّت ِِّّ،انتظامه

بلِّجيبِّعلىِّقولِّيفِّاألموالِِّّ،بلِّهوِّأفضلِّعلىِّرأيِّ،يفِّاألصح  ِِّّ(5)اضركاةِّإىلِّاجل ِّالز ِّ
كاةِّبقولهِّارعِّلهِّواليةِّعلىِّالز ِّالفرقِّْبعلِّالش ِِّّإالِّ(8)حيضرن/ِّوال)ِّ:(7)(6)قالِّ،الظاهرة
ِّ.(11)انتهىِّ(10)(خبال ِّاملواريثِّ(9)ژڱ  ڱ  ڱژ ِّ:تعاىل

                                                           

ِّأ(.9ِّ)الر ابع:ِّقدِّظهر(ِّبدايةِّ)ج/(1ِّ)
 ه(.ِّ)أن ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
ِّيفِّاملنهاج:ِّ)فأص(3ِّ) ِّذ و وِّاألرحام،ِّوالِّي رف ِّعلىِّأهلِّقالِّالن  و و ي  هب:ِّأن هِّالِّي ور ث   ذ 

لِّامل
لر ف  ِّعلىِّأهلِّالفرضِّ ِّبيتِّاملالِّب  رون:ِّإذاِّملِّينتظمِّأ م ر   ت أخ  

الفرض،ِّبلِّاملالِّلبيتِّاملال،ِّوأفىتِّامل
ِّ(.338غريِّالز وجني...(ِّ)صِّ

 )استشكله(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(4)
ِّاملالِّغريِّمنتظم.ِّأيِّاإلمامِّاجلاضر،ِّوحينئذِّيكونِّبيتِّ(5ِّ)
 .(ف)الِّتوجدِّيفِّ)قال(ِِّّ(6)
ِّأيِّالس ب ك ي .ِّ(7ِّ)
ِّأ(.12ِّ)حيضرنِّإالِّالفرق(ِّبدايةِّ)ف/(8ِّ)
ِّ(.103سورةِّالت وبة،ِّآية:ِّ)(9ِّ)
ِّ(.237ِّ،ِّحتقيقِّحس ِّالفيفيِّ)صِّللس ب ك ي  ِّانظر:ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّ(10ِّ)
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)انتهى(ِِّّ(11)
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ِّأبن ِّيفر ِِّّوقد)ِّ:(2)شيخناِّ(1)قال ِّم ِّللز ِِّّق ِّمعي ِّستحق  ِّكاة ِّبألوصا ني وقدِِّّ،نني
الِِّّ،م ِّذلكِّاِّأعم ِّفإّن ِِّّ،خبال ِّجهةِّاملصاحلِّ،بونيَّال ِِّّ(3)فهمِّ،ينحصرونِّبألشخاص

ِّ ِّ،(5)(ياعِّوأنِّالِّتقعِّموقعهاِّعندِّعدمِّاالنتظامفهيِّأقربِّإىلِّالض ِِّّ،نةمعي ِِّّجلهة ِِّّ(4)تتعني 
ِّوهللاِّأعلم.

ِّبلِّ:اخلامس ِّقلنا ه ِّعلىِّأهلِّالفرضِّفمحل ِِّّف  ِّر ِّإذا
ف ِّر ِّوي  ِِّّ،وجنييفِّغريِّالز ِِّّ(6)

بنسبةِِّّ
ِّ.(7)سهامهم

                                                           

 (.)وقالِّ(ف)يفِِّّ(1)
(2ِّ )ِّ ِّبه: َالع رماق ي َ املراف َالد  ين َول ِّاحملتاجِّاإلمام ِّبداية ِّكتابه: ِّيف ِّالش ارح ِّبه ِّصر ح ِّكما ،

(1/94ِّ.)ِّ

َالد  ينَأبوَزأر عمة ِّاألصل،ِّاملصري ،ِّولدِِّّوهوَول  أدمدِّب ِّعبدِّالر حيمِّب ِّاحل سنيِّالعراقي 
 دل  سني،ِّمسعِّ،ِّصاحبِّكتابِّالن هج ةِّاملرضي ةِّيفِّشرحِّالب  ه ج ةِّه762سنةِّ

الو رفي ة،ِّوكتابِّأخبارِّامل
ِّالز ي ِّر ض و انِّ ِّعنه ِّوأخذ ِّعبدِّهللاِّب ِّفرحونِّوغريمها، ر ِّوالب د   ع َّ ي  

ِّامل م ِّحمم دِّب ِّأدمدِّب ِّعبد
ي ةِّوغريهم،ِّتويفِّسنةِّ ن ه  ب ةِّشارحِّاأل ش  ي ِّواب ِّقاضيِّش ه  ِّ.ه826ِّوالب  و ت ي ج 

ِّش ه ِّ ِّقاضي ِّالب  ِّالش افعية ِّطبقات ِّ)انظر: 4/103ِِّّب ة مع762ِّرقم ِّالال  ِّوالضوء ،)
ِّ(.41ِّرقم1/72ِِّّ(،ِّوالبدرِّالَّ العِّ)1/336)

 )فيهم(.ِّ(ف)يفِِّّ(3)
ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)  (.ِّ)يتعني 
ِّالكبريِّعلىِّأسىنِّاملَّالبِّ)(5ِّ) ي  

ل  (،ِّوّناية6/391ِّ(،ِّوحتفةِّاحملتاجِّ)3/7انظر:ِّحاشيةِّالر م 
ِّ(.6/12احملتاجِّ)
 .ِّسبةِّسهامهم(يفِّ)ب(ِّ)أهلِّالفرضِّيرف ِّبنِّ(6)
ِّ(.6/12ِّ(،ِّوّنايةِّاحملتاجِّ)4/130(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/392انظر:ِّحتفةِّاحملتاجِّ)(7ِّ)
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ونصفهاِّستةِِّّ،سدسهاِّاثنانِّفرضِّاألم  ِِّّ،هيِّم ِّاثنِّعشرِّ:زوجِّوبنتِّوأم ِِّّ:مثاله
ِّفرضِّالز ِِّّ،(1)فرضِّ/البنت ِّثالثة ِّي ِِّّ،وجوربعها ِّسهم ِّاألم  ِِّّرف ِّيبقى والبنتِّبنسبةِِّّعلى

بعِّللم  ِّوالر ِِّّ،للبنتِّ(2)ثالثةِّأربعهِّ،فرضيهما
(3).ِّ

                                                           
ِّب(.14)البنتِّوربعها(ِّبدايةِّ)ب/(1ِّ)
 )أربع(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(3)

ِّاجلامعة4ِِّّ3ََِِّّ
ِِِّّّ4ِّ6ِّ←ِّ4ِّ4ِِّّ×4ِِّّ=16ِّ

1ِّزوجِّ(5)

4

 1ِّ-ِّ-ِّ4ِّ
ِّأمِّ

3ِِّّب
1

6

ِّافرضا ِّورف 1ِّ3ِِّّ 
1ِّبنتِّ

2

ِّفرضا ِّورف ا3ِّ9ِّ 
ِِّّمسألةِّأهلِّالر ف  ِِّّمسألةِّالز وجي ةِّ

 ِّ:ِّشرحِّاجلدول
 (،ِّألهلِّالر ف  .3(،ِّوالباقيِّ)1(،ِّللز وجِّالر بعِّ)4فأصلِّمسألةِّالز وجي ةِّم ِّ) -1
ِّم ِّ) -2 ِّأهلِّالر ف   ِّالس دسِّ)6وأصلِّمسألة ِّللم   ِّوللبنتِّالن  صفِّ)1(، (،ِّوجمموعِّذلك3ِّ(،

 فهوِّأصلِّالر ف  .(4ِّ)
(،ِّفوجدانمها4ِّ(ِّوأصلِّمسألتهمِّوهوِّ)3نظرانِّبنيِّالباقيِّألهلِّالر ف  ِّيفِّمسألةِّالز وجي ةِّوهوِّ) -3

(ِّ ِّمسألتهم ِّكامل ِّفضربنا ِّ)4متباينتني، ِّوهو ِّالز وجي ة ِّمسألة ِّكامل ِّيف ِّهو4ِّ( ِّواحلاصل ،)
 (.16=4ِِّّ×4ِِّّاجلامعةِّللمسألتنيِّ)

ِّف -4 ِّفوقها، ِّمسألة ِّجزءِّسهمِّكل   ِّأهلِّالر ف  ِّوضعنا ِّهوِّكاملِّمسألة ِّالز وجي ة جزءِّسهمِّمسألة
(؛3ِّ(؛ِّللمباينة،ِّوجزءِّسهمِّمسألةِّأهلِّالر ف  ِّهوِّكاملِّالباقيِّهمِّيفِّمسألةِّالز وجي ةِّوهوِّ)4)

 للمباينةِّأيضا .ِّ
ِّوارثِّيفِّجزءِّسهمِّمسألته،ِّمث 16ِّقسمناِّاجلامعةِّ) -5 (ِّبنيِّالز وجِّوأهلِّالر ف  ،ِّفضربناِّسهامِّكل  

4ِّ=4ِِّّ×1ِِّّعناِّاحلاصلِّأمامهِّحتتِّاجلامعة،ِّفكانِّللز وجِّم ِّمسألةِّالز وجي ةِّ)وض (،ِّوللم  
ِّ(،ِّكماِّتراهِّيفِّاجلدول.9ِّ=3ِِّّ×3ِِّّ(،ِّوللبنتِّمنهاِّ)3=3ِِّّ×1ِِّّم ِّمسألةِّأهلِّالر ف  ِّ)
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ِّ.(4)(3)بينهماِّأربعا ِِّّ(2)والبنتِّفالباقيِّملِّيك ِّإالِّاألم ِِّّ(1)ولو
واألشبهِِّّ،بهِّفقراؤهمِّعلىِّاألصح  ِِّّر ِّإىلِّذويِّاألرحامِّفالِّخيتص ِّوإذاِّقلناِّبلص ِّ

ِّ.(5)هِّإرثأن ِِّّي  ِّو ِّو ِّعندِّالن  ِِّّواألصح ِِّّ،الِّإرثِّهِّشيءِّمصلحي ِّأن ِِّّي  ِّع ِّاف ِّعندِّالر ِّ
ِِّّ:مذهبانِّ(6)ةِّتوريثهمويفِّكيفي ِّ

                                                           

 (.ِّملِّ)وإنِّ(ب)يفِِّّ(1)
ف(،ِّيبقىِّالث لثِّأيِّبعدِّأنِّأتخذِّاألم ِّفرضهاِّ)الس دس(،ِّوأتخذِّالبنتِّفرضهاِّ)الن  صِّ(2)

 م ِّاملالِّي قسمِّبينهماِّأربعا .ِّ
 (.ِّ)إراث ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(4)

ََ 6ِّ←ِّ4ِّ

1ِّأمِّ(6)

6

ِّفرضا ِّورف ا1ِّ 

1ِّبنتِّ

2

ِّفرضا ِّورف ا3ِّ 

 ِّ:ِّشرحِّاجلدول

ِّم ِّ) ِّالس دسِّ)6أصلِّمسألتهما (،ِّفرتجع4ِّ(،ِّوجمموعِّذلكِّ)3(،ِّوللبنتِّالن  صفِّ)1(،ِّللم  
ِّ)4إىلِّأصلِّالرف  ِّ)ِّبلر ف  ِّ ِّ(ِّفرضا ِّورف ا.3ِِِّّّ(ِّفرضا ِّورف ا،ِّوللبنتِّ)1(،ِّللم  

ِّللر ِّالش ِِّّانظر:ِّ(5) ِّالكبري ِّالَّ 6/454ِّ)ِّي  ِّع ِّاف ِّرح ِّوروضة ،)(ِّ ِّالوه اجِّ(6/7البني ِّوالن جم ،
(6/125.)ِّ

 )توارثهم(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
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ِِّّ.نزيلمذهبَأهلَالتَ َ:أحدمها
ِِّّ(1)/قال

 
ي ِّف ِّر ِّاو ِّامل

ِّي ِّ)ِّ:(2) ِّي ِِّّفىتوبه ِّأ ِّألن ِِّّ؛(3)عملوعليه ِّالقياسِّىر ِّج ِّه ِّ،(4)(على
ِّفرعِّمنزلةِّأصله.ِّكل ِِِّّّ(6)لز  ِّن  ِِّّن  ِّومعناهِّأان ِِّّ،(5)وضةهِّيفِّزايفةِّالر ِّح ِّوصح ِّ

ِِّّ.ةابَمرَممذهبَأهلَالقَمَ:اينوالثَ 
ِِّّ.كالعصباتِّبِّ/فاألقربِّإىلِّامليتر ِّق  ِّوهوِّتوريثِّاأل ِّ
اِّيظهرِّوإّن ِِّّ،املالِّكل ِِّّوزم ِّانفرفِّم ِّذويِّاألرحامِّحي  ِِّّعلىِّأن ِِّّفقانوالذهبانَمتَ 

ِّ(8)فم ِّ،(7)ةِّأوراقِّيفِّببِّمفرفد ِّيفِّع ِِّّي ِّع ِّاف ِّوقدِّأوضحهِّالر ِِّّ،االختال ِّعندِّاالجتماع
ِّ.ذكرهِّالِّيليقِّهبذاِّاملختصرِّ(9)فإن ِِّّ؛أرافِّحتريرِّذلكِّفلرياجعه

                                                           

 او ر ف ي (ِّبدايةِّ)ف/(1ِّ)
ِّب(.12ِّ)قالِّامل

ِّ(.194احلاويِّالكبري،ِّوقدِّتقد متِّترمجتهِّيفِّ)صِّهوِّصاحبِّكتابِّ(2ِّ)
 )حيمل(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّ(.8/175ِّاحلاويِّالكبريِّ)(4ِّ)
:ِّاألصح ِّاألقيسِّمذهبِّأهلِّالت نزيل(ِّروضةِّالَّ البنيِّ)(5ِّ) ِّ(.6/45ِّقالِّالن ووي :ِّ)قلت 
 )نقول(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
ِّبب:ِّالقولِّيفِّمريِّ(7ِّ) ع ي  

(،551ِِّّ-6/536ِّاثِّذويِّاألرحامِّ)انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
ِّ(.59ِّ-6/45وروضةِّالَّ البنيِّ)

ِّ)قولهِّ(8) ِّاملختصرِّهبذاِّيليقِّالِّذكرهِّفإن ِِّّفلرياجعه؛ِّذلكِّحتريرِّأرافِّفم : ِّيفِّيوجدِّال(
ِّ(.ب)

 (.ِّهبذاِّوالِّيليقِّذكرهفلرياجعه،ِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(9)

 أ[14]أ/
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ِّ:ضحَباَالغرضَعلىَالذهبنيأمثلةَيتَ 
 ِّ كماِِِّّّ،ف  ِّبلفرضِّوالر ِِّّلونِّجيعلونِّاملالِّبينهماِّأربعا ِّاملنز  ِِّّ،بنتِّبنتِّوبنتِّبنتِّاب

 .(1)لقرهباِّ؛ةِّجيعلونِّاجلميعِّلبنتِّالبنتاب ِّر ِّوأهلِّالق ِِّّ،يكونِّبنيِّالبنتِّوبنتِّاالب 
 ِّ (3)نزيلِّفلن ِّاِّعلىِّالت ِّأم ِِّّ،انيةِّبالتفاقللث ِِّّ(2)/املالِّ،بنتِّاب ِّبنتِّوبنتِّبنتِّابِّ

ِّالس ِّ
 
ِّةِّفلن ِّاب ِّر ِّاِّعلىِّالق ِّوأم ِِّّ،عترببقِّإىلِّالوارثِّهوِّامل

 
 .رجةعندِّاستواءِّالد ِِّّ(4)عتربهِّامل

 ِّجيعلونِّاملالِِّّ(5)لوناملنز  ِِّّ،اب ِّبنتِّوبنتِّبنتِّأخرىِّوثالثِّبناتِّبنتِّأخرى
ثلثِّالبنتِّاألوىلِِّّ:يقولونِّمث ِِّّ،(6)ف  ِّبلفرضِّ/والر ِِّّرا ِّتقديِّبِّأثالاث ِّل ِّبنيِّبناتِّالص ِّ

 .(7)الثةِّلبناهتاِّأثالاث ِّوثلثِّالث ِِّّ،البنتهاِّانيةوثلثِّالث ِِّّ،البنها

                                                           
ِّوهذهِّصورةِّاملسألةِّعلىِّاملذهبني:ِّ(1)

ِِِِِّّّّّ6ِّ←ِّ4ِّ
1ِّبنتِّالِّهااملِّبنتِّبنتِّ(7)

2

ِّفرضا ِّورف ا3ِّ 
1ِّبنتِّاب ِّ          ِّبنتِّبنتِّاب ِّ

6

ِّفرضا ِّورف ا1ِّ 
ِّأهلِّالت نزيلِّأهلِّالقرابةِّ ِّ

ِّأ(.15)املالِّللث انية(ِّبدايةِّ)ب/(2ِّ)
 (.ِّ)فإن ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّأيِّالس بق.ِِّّ(4)
 لث(.زايفةِّ)يقولونِّلالب ِّالث ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
ِّأ(.13ِّلون(ِّبدايةِّ)ف/)والر ف  ،ِّمث ِّيقوِّ(6ِّ)
ِّوهذهِّصورهتاِّعلىِّمذهبِّأهلِّالت نزيل:ِِّّ(7)

ِِِّّّ3/3ِّ9ِّ
ِّفرضا ِّورف ا1ِّ3ِِِّّّبنتِِّّاب ِّبنتِّ(8)

ِّفرضا ِّورف ا1ِّ3ِِِّّّبنتِِّّبنتِّبنتِّأخرىِّ
ِّفرضا ِّورف ا1ِّ3/1ِِِّّّبنتِّبناتِّبنتِّاثلثة3ِِّّ

= 
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ِّ.(1)نثينياأل ِِّّكرِّمثلِّحظ  ِّةِّجيعلونِّاملالِّبينهمِّللذ ِّاب ِّر ِّوأهلِّالق ِّ
َمَطَأقَأسَ الَيَمَنَ مَموَم)َ:قال ََ(.تَأنَ والبَ َنَأواالبَ َ(4)انَ وَمب َموالَمَانَ وجَمالزَ َ:(3)(2)ةتَ /سَ َالَ ب 

ِِّّ.الِّحاجبِّهمِّمينعهمِّم ِّاإلرثِّأيِّإذ ِّ
ِّ،سقطِّإرثهِّحبال ِّم ِّالِّمتوسطِّبينهِّوبنيِّامليتِّالِّي ِِّّكل ِِِّّّأن ِِّّ:ابطَيفَذلكوالضَ 

ِّ.(5)بلِّهوِّوارثِّأبدا ِّ

                                                           

= 

 ِّ:ِّشرحِّاجلدول

ِّبنت3ِّعملناِّمسألةِّللورثةِّاملدىلِّهبمِّفكانتِّم ِّ) -1 ِّ(ِّفرضا ِّورف ا.1)(،ِّلكل  

2- (ِّ ِّومباي ،ِّفنضربِّعدفه   ِّسهمِّبناتِّالبنتِّالث الثةِّمنكسرِّعليه   (ِّيفِّأصل3ِّمث ُِّندِّأن 
(3ِّ(ِّنصيبِّأم  ه،ِّولبنتِّالبنتِّالث انيةِّ)3(،ِّالب ِّالبنتِّاألوىلِّ)9(،ِّفتصح ِّم ِّ)3املسألةِّ)

ِّبنتِّم ِّبناتِّالبنتِّالث الثةِّ) ِّ(.1ِّنصيبِّأم  ها،ِّولكل  
ِّورهتاِّعلىِّمذهبِّأهلِّالقرابة:ِّوهذهِّصِّ(1)

ِِّّ6ِّ
2ِِّّاب ِّبنتِّ(9)

1ِِّّبنتِّبنتِّ
3/1ِِّّبناتِّبنت3ِِّّ ِّ

 .ِّ(ب)يفِِّّالِّيوجدِّابطِّيفِّذلك(م ِّاإلرثِّوالض ِِّّ-إىلِِّّ-وجانِّالز ِِّّ:ة)ست ِّقوله:ِِّّ(2)
ِّب(.9ِّ)ست ة:ِّالز وجان(ِّبدايةِّ)ج/(3ِّ)
 وجان(.ِّ)األبوانِّوالز ِِّّ)ف(يفِِّّ(4)
ن ش و ر ي :ِّ(5) ِّالش   ِّفتحِِّّقال ِّأنثى( ِّأو ِّذكرا ِّكان  عت ق

ِّامل ِّإال ِّبنفسه ِّأفىل ِّم  ِّكل  )ضابَّهم:
ِِّّ(.1/93،ِّومبثلهِّقالِّصاحبِّالعذبِّالفاض،ِّ)(1/67)القريبِّاجمليبِّ

ر ب ي ن  :ِّ) ِّ،لغريهِّديلِّإىلِّامليتِّبنفسهِّبنسبِّأوِّنكاحِّوليسِّفرعا ِِّّمنهمِّي ِّكال ِِِّّّألن ِّوقالِّالش  
فىلِّهِّوإنِّأ ِّفإن ِِّّ،كانِّأوِّأنثىِِّّقِّذكرا ِّاملعت ِِّّ"لغريهِّوليسِّفرعا ِّ"ِّ:فخرجِّبقولناِّ،مِّعلىِّالفرعقد ِّواألصلِّم ِّ

= 
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ِّمجعِّم ِّالِّيرثِّأبدا ِِّّإذ ِِّّ؛(2)هذهِّاملسألةِّهناِّاملقابلةِّ(1)فِّبذكروقدِّراعىِّاملصن  ِّ
ِِّّ.هِّوهوِّالوارثِّأبدا ِّد ِّوعَّفِّعليهِّض

َ)(3)قال َوهَ ضَ وَ رَأالفَأَبَأابَم: َ،انَ ثمَلَأالث َ وَمَ،نَأمَأالثَ وَمَعأ،بَأالرَ وَمَ،فَأصَ الن َ َ:ةَ تَ سَ َيَم:
ََ(.سَأدَأالسَ وَمَ،ثَألَأالث َ وَم

ِّمل ِّ ِّعِّيفِّبيانِّالس  ِّر ِِّّم ِّيرثِّم ِّاألقاربِّوم ِّالِّيرثِّش ِّاِّبني 
 
وبيانِّم ِِّّ،رةقد ِّهامِّامل

ِّهاِّم ِّالورثة.يستحق ِّ
ِّ.ونِّيفِّالعبارةِّعنهاي ِّض ِّر ِّ ِّالف ِّوقدِّتفن ِِّّ،فاملصن  ِِّّ(4)فهيِّماِّذكرهاِّ:هاماَالس َ أمَ 
ِّف ِّص ِّاِّون ِّم ِّه ِّف ِّص ِّون ِِّّ(5)انث ِّل ِّ/والث  ِِّّ،ه ِّف ِّص ِّن ِِّّف ِّص ِّون ِِّّه ِّف ِّص ِّون ِِّّف ِّص ِّالن  ِِّّ:فقالَبعضهم/ِّ

ام ِّه ِّف ِّص ِّن ِّ
(6).ِّ

                                                           

= 

وضابطِّم ِّالِِّّ:وهذاِّأوىلِّم ِّقولِّبعضهمِّ،سبوهوِّالن ِِّّ،هِّفرعِّلغريهألن ِِّّ؛بج ِّإىلِّامليتِّبنفسهِّحي  ِّ
(،ِّةق ِّقِّواملعت ِّم ِّأفىلِّإىلِّامليتِّبنفسهِّإالِّاملعت ِِّّكل ِِِّّّ:رمانخصِّحجبِّح ِّيدخلِّعليهِّاحلجبِّبلش ِّ

ِّألفاظِّأيبِّشجاعِّ)اإلقناعِّ ِّ(.2/200ِّيفِّحل  

ن عِّ)  ق 
 ب د عِّيفِّشرحِّامل

ِّ(.5/345ِّوانظرِّأيضا :ِّامل
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)بذكر(ِِّّ(1)
الِّقال(ِِّّ.هِّوهوِّالوارثِّأبدا ِّوعَّفِّعليهِّضد ِِّّبدا ِّأإذِّمجعِّم ِّالِّيرثِِّّ،)املقابلةِّقوله:ِّ(2)
 .(ب)يفِّيوجدِّ

ِّ.)قال(ِّالِّتوجدِّيفِّ)ج(ِّ(3)
 )ذكر(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
ِّب(.15)والث لثانِّونصفهما(ِّبدايةِّ)ب/(5ِّ)
ِّ)9/14(،ِّوّنايةِّاملَّلبِّ)8/96انظر:ِّاحلاويِّالكبريِّ)(6ِّ) ر ان    ِّ(.9/38ِّ(،ِّوالبيانِّللع م 

 ب[14]أ/
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ام ِّه ِّع ِّب  ِّور ِِّّام ِّه ِّف ِّص ِّانِّون ِّث ِّل ِّوالث  ِِّّ،ه ِّع ِّب  ِّور ِِّّه ِّف ِّص ِّون ِِّّف ِّص ِّالن  ِِّّ:انيةالثَ 
(1).ِّ

ل  ِّك ِّ/ِّف ِّع ِّوض ِِّّث ِّل ِّوالث  ِِّّع ِّب ِّالر ِِّّ:اهَمرَأصَمخَ الثةَوهيَأَمالثَ 
ل  ِّك ِِِّّّف ِّص ِّون ِِّّ(2)

(3).ِّ
ِِّّ:فِّأنِّيقولوكانِّاألوىلِّللمصن  ِّ

 
ع ِِّّليحرتز ؛ةِّيفِّكتابِّهللاِّتعاىلر ِّقد ِّالفروضِّامل

ِّيت.كماِّسيأِِّّ(5)فرضِّيفِّبع،ِّاألحوالِّإذاِّكانِّمعهِّذوِّ(4)ثلثِّماِّيبقىِّيفِّمساضلِّاجلد  ِّ
                                                           

(1ِّ ِّاملَّالبِّيفِّشرحِّروضِّالَّ البِّ)( ِّأسىن ِّ)3/4انظر: ر ب ي ن    ِّللش   ِّواإلقناع ،)2/207ِّ،)
ِّ(.4/132ومغنِّاحملتاجِّ)

(ِّبد(2ِّ) ِّونصفِّكل   ِّب(.13ِّايةِّ)ف/)كل  
ِّ)2/5انظر:ِّفتحِّالوه ابِّبشرحِّمنهجِّالَّ البِّ)(3ِّ) ر ب ي ن    (،ِّوالفواضد2/206ِّ(،ِّواإلقناعِّللش  

ن ش و ر ي ةِّيفِّشرحِّاملنظومةِّالر حبي ةِّ)صِّ ِّ(.44ِّالش  
(4ِّ)ِّ. ِّأيِّمساضلِّاجلد  ِّمعِّاإلخوةِّلغريِّاألم  
ِّإذاِّكانِّمعهمِّذوِّفرض:مثالِّألخذِّاجلد  ِّثلثِّالباقيِّمعِّاإلخوةِّلغريِّاألِّ(5) ِّم  

ِِِّّّ6ِّ/3ِّ18ِّ

1ِّأمِّ(10)

6

 1ِّ3ِّ

1ِّجدِّ

3

ِّبِّ
5ِّ

5ِّ

10/2ِِّّبِّأخواتِّشقيقات5ِِّّ

 ِّ:ِّشرحِّاجلدول

ِّالس دس،ِّوللجد  ِّثلثِّالباقي،ِّوللخمسِّاألخواتِّالش قيقاتِّالباقي؛ِّوذلكِّألن ِّعدفِّ -1 للم  
 سِّمجيعِّاملال.ِّاألخواتِّأكثرِّم ِّضعفِّاجلد  ،ِّفيعَّىِّثلثِّالباقي،ِّوهوِّأكثرِّم ِّسد

2- (ِّ ِّم  ِّاملسألة ِّالس دسِّ)6أصل ِّللم   ِّالباقيِّ)1(، ِّأن  ِّوُند ِّثلثِّالباقي، ِّوللجد   ،)5ِّ،)
(ِّ ِّعلى ِّفنضربِّ)3منكسر ِّله، ِّالث لثِّومباي  ِّمرج ِّوهو ِّفتصح 3ِّ(، ِّاملسألة ِّأصل ِّيف )
(ِّ ِّم  ِّالس دسِّ)18املسألة ِّللم   ،)3(ِّ ِّثلثِّالباقي ِّوللجد   ِّأختِّشقيقة5ِّ(، ِّولكل   ،)

ِِّّسهمان.
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افز ِّهِّالِّي  ِّأن ِِّّ:رةقد ِّومعىنِّكوّناِّم ِّ
ِِّّ.(2)(1)ولصِّعنهاِّبسببِّالع ِّنق ِّوقدِّي ِِّّ،عليهاِّ

ِّأن ِّ ِِّّواملراف
 
ِّامل ِّالقرآنِّ(4()3)راتقد ِّهذه ِّيف ِّمنصوصة ِّأن ِّ، وارثِّلشيءِِّّكل ِِِّّّ(5)ال

ِّسيأيتِّأن ِّ،ِّمنصوصِّعليهِّيفِّكتابِّهللاِّ(6)منها ِّإّن ِِّّملا ِّهوِّبلس ِّبع،ِّم ِّيرثها ِّأوِّا نة
وبنتِّاب ِّاالب ِّمعِِّّ،لبدسِّلبنتِّاالب ِّمعِّبنتِّالص ِّكالس ِِِّّّ،(7)أوِّبلقياسِّمجاعبإل

ِّذلك.ِّوحنوِّ،قيقةواألختِّللبِّمعِّالش ِِّّ،بنتِّاالب 
                                                           

،ِّحتقيقِّعبدِّالعزيزِّعليِّأدمدِّ)صِّ(1ِّ) ي   راجِّالوه اجِّللز ر ك ش  (،ِّوالن جمِّالوه اج206ِّانظر:ِّالس  
ِّ(.4/132(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/128)

ِّكماِّينقصِّبلعول،ِّأوِِّّ(2) ِّبناءِّعلىِّعدمِّالقولِّبلر ف  ،ِّأم اِّعلىِّالقولِّبه،ِّفيزافِّبلر ف   هذا
ِّتعترب ِّالت وريثِّبلر ف   ِّفرضا ِّأوِِّّألن  ِّم ِّيستحق ه ِّوجوف ِّعدم ِّمع ِّبع،ِّاملال ِّلبقاء ِّاضَّرارية حالة

تعصيبا ،ِّكتوريثِّذويِّاألرحامِّلعدمِّوجوفِّم ِّيستحق هِّم  ِّالورثةِّفرضا ِّأوِّتعصيبا ،ِّخبال ِّالعولِّ
مِّازفدمواِّعليه. ِّاملالِّفرضا ِّموجوفِّإالِّأّن  ِّفإن ِّم ِّيستحق 

ِّ ِّيفِّمقابلة ِّمس   يتِّفروضا ِّمقد رة ا ِّأمِِّّوإّن  ِّالفروضِّقل  ِّأبقته ِّما ِّفالعاصبِّأيخذ الت عصيب،
ِّكثر.

ر ب ي ن  :ِّ)املقد رة ِّلع ارض،ِّإالِّمنهاِّي  ن  ق صِّوالِّعليهاِّي  ز افِّالِّأبنِّللورثةِّاحملصورة:ِّأيِّقالِّالش  
ِّ(.4/132ِّفي زاف(ِّمغنِّاحملتاجِّ)ِّرف  ِِّّأوِّفي نقص،ِّكعول ِّ

ِّ:البنتِّلقولهِّتعاىلِّ:صفِّفرضِّمخسةالن  ِّفِّ-إىلِِّّ-ِّراتِّمنصوصةِّيفِّالقرآن)املقد ِّقوله:ِِّّ(3)
ِّتكررتِّمرتنيِّيفِّ)ب(.ِّ(ژہژ 

(4ِّ ِّ)ب/( ِّبداية قد راتِّمنصوصة(
 
ِّ)ب/16)امل ِّوأم ا ِّوالِّسقطِّيف16ِّب(، ِّفهيِّبيضاء، أ(

. ِّالنص  
ِّوِِّّ(5) ِّأن (، ِّ)ال ِّالث انية ِّاملر ة ِّويف ِّ)ألن (، ِّاألوىل ِّاملر ة ِّكتبتِّيف ِّ)ب( ِّيف ،ِّ()ألن ِِّّ(ج)يف

 ِّبت ه.والص وابِّماِّأث
ِّيفِّ)ب(ِّكتبتِّيفِّاملر ةِّاألوىلِّ)منهاِّلشيء(،ِّويفِّاملر ةِّالث انيةِّ)لشيءِّمنها(.(6ِّ)
 انيةِّ)بألقياس(.ِّةِّالث ِّويفِّاملر ِِّّ،ةِّاألوىلِّ)بلقياس(كتبتِّيفِّاملر ِِِّّّ(ب)يفِِّّ(7)
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ہ  ہ    ہ  ژ ِّ:لقولهِّتعاىلِّ(1)(تَأنَ البَ َ:ةَ سَمخمَ َضَأرَ ف َمَفَأصَ الن َ فَم)َ:قال

 .(2)ژھ    ھ
ََ.(6)مجاعبإلِّ(تَ ن َب ََ(5)نَ كَأتمََاَلمَ ذَمإ َ)لِّف ِّوإنِّس ِِّّ(4)أيِّ(3)(نَ االبَ َتَأن َب َوَم)
والِّبنتِِّّ،مثلهاِّ(8)الِّيكونِّمعهاِّأيِّإذاِّانفرفتِّأبن ِِّّ(7)(م َ الَأوَمَبَ لَمل ََتَأخَ الَأوَم)

                                                           
ِّ:ِّمهاِّبشرطنيِّفرضا ِِّّالبنتِّالن  صفِّوتستحقِّ(1)
ِّ(.فأكثرِّاالب )ِّأخوهاِّوهوِّاملعص  بِّعدم -1
ِّ(.فأكثرِّالبنت)ِّأختهاِّوهوِّاملشاركِّوعدم -2

نشوري ةِّ)صِّ ِّ(.80(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص45ِّانظر:ِّالفواضدِّالش  
ِّ(.11ِّسورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)(2ِّ)
ِّ:ِّشروطِّبثالثةِّالن  صفِّوتستحقِّبنتِّاالب ِّ(3)
ِّ.عم  هاِّاب ِّأوِّأخاهاِّأكانِّسواءِّفرجتهاِّيفِّاالب ِّاب ِّوهوِّاملعص  بِّعدم -1
ِِّّ.عم  هاِّبنتِّأوِّأختهاِّأكانتِّسواءِّفرجتهاِّيف(ِّاالب ِّبنت)ِّهووِِّّاملشاركِّعدم -2
 ِّ.منهاِّأعلىِّهوِّالذيِّالوارثِّالفرعِّعدم -3

نشوري ةِّ)صِّ ِّ(.80(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص46ِّانظر:ِّالفواضدِّالش  
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أي(ِِّّ(4)
 ِّ.)يك (ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
(،ِّواإلقناعِّيفِّمساضل105ِّتبِّاإلمجاعِّ)صِّ(،ِّومرا1/279انظر:ِّاإلقناعِّالب ِّاملنذرِّ)(6ِّ)
ِّ(.2/90اإلمجاعِّ)
ِّ:شروطِّأبربعةِّالن  صفِّوتستحقِّاألختِّالش قيقةِّ(7)
 .ِّالش قيقِّاألخِّوهوِّهاِّاملعص  بِّعدم -1
 ِّ.الش قيقةِّاألختِّوهوِّهاِّاملشاركِّعدم -2
 ِّ.أنثىِّأوِّكانِّذكرا ِِّّالوارثِّالفرعِّعدم -3
 .الذ كورِّم ِّالوارثِّاألصلِّعدم -4

نشوري ةِّ)صِّانظر:ِّالفواض ِّ(.80ِّ،81(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص46ِّدِّالش  
 زايفةِّ)بنت(.ِّ)بنتِّمثلها(ِّبِّ(ف)يفِِّّ(8)
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ِّ.بهاوالِّأخِّيعص  ِِّّ،والِّبنتِّاب ِّ،صلب

ِّ:قولهِّتعاىلالطالقِّأيِِّّ(م َ أأَوَمَبَ لَمَتَ خَ أأََ(3)نَ كَأتمََاَلمَ ذَمإ ََ:(2)بَ لَمل ََ(1)تَأخَ الَأ)وَم
 .(4)ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀژ

(َ جَأوَ الزَ وَم/
َلمَ ذَمإ ََ:(5) ِّأ ِِّّ(6)أيِّذكرا ِِّّ(نَ ابَ َدَألَمالَوَموَمَدَ لمَوَمَةَ تمَي َ لمَمل ََنَ كَأيمََا نثىِّوإنِّأو

ِّل.ف ِّس ِّ
ِّ؛ثناِّذويِّاألرحاموإنِّور ِِّّ،فالِّاعتبارِّبهِّ،ع ِّولدِّالبنتِّ(ولدَابن)ِّ:واحرتزِّبقوله

ِّتعاىل ڀ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ     ژِّ:لقوله

ِّ.(9)مجاعبهِّبإلِّ(8)وولدهِّملحقِّ،امسهِّعلىِّالولدِّهللاِّ/جل ِِّّفنص ِِّّ(7)ژڀ
                                                           

 )وألخت(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 وتستحقِّاألختِّألبِّالن  صفِّفرضا ِّخبمسةِّشروطِّوهي:ِّ(2ِّ)
 عدمِّاملعص  بِّوهوِّأخوهاِّ)األخِّألبِّفأكثر(. -1
 عدمِّاملشاركِّوهوِّأختهاِّ)األختِّألبِّفأكثر(.ِّ -2
  الفرعِّالوارثِّذكرا ِّأوِّأنثى.ِّعدم -3
ِّ.الذ كورِّم ِّالوارثِّاألصلِّعدم -4
 .ِّوالش قيقاتِّاألشق اءِّعدم -5

نشوري ةِّ)صِّ ِّ(.81(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص46ِّانظر:ِّالفواضدِّالش  
 )يك (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
ِّ(.176سورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)ِّ(4)
ِّأ(.14ِّ)والز وجِّإذاِّمل(ِّبدايةِّ)ف/(5ِّ)
 .ِّ(زايفةِّ)كانبِّكرا ِّكانِّأوِّأنثى((ِّ)ذِّج)يفِِّّ(6)
ِّ(.12سورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)ِّ(7)
 )ملتحق(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)
 حر رِّالوجيزِّ)(9ِّ)

(،ِّوالبحرِّاحمليطِّأليب6/126ِّ(،ِّواجلامعِّألحكامِّالقرآنِّ)2/18انظر:ِّامل
ِّ(.3/196ِّحيانِّ)

 أ[15]أ/
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ِّ؟(1)هِّبالسمِّأوِّبملعىنب ِّج ِّلك ِّاختلفواِّهلِّح ِّ
ِّاآليةِّعليهِّحينئذ.ِِّّفتدل ِِّّ،ىِّولدا ِّسم ِّهِّي ِّألن ِِّّ؛بالسمِّ:فقالِّبعضهم
ِّ/بملعىنِّ:وقالِّآخرون ِّالص ِِّّ(2)ألن ِّ؛ ِّولد ِِّّ،لبالولدِّحقيقة

 
ِّامل يفِّببِِّّح ِّج ِّر ِّوهو

كىِّولدِّاالب ِّيقومِّمقامِّالولدِّيفِّاحلجبِّإالِّماِّحي ِِّّن ِّأمِّأمجعواِّعلىِّإالِّأّن ِِّّ،(3)الوقف
ِِّّ،(5)بج ِّهِّالِّحي  ِّأن ِِّّ(4)داه ِّاِّع ِّجم  ِّاذ ِّش ِّ

 
ِّ.(6)(مجاعوهوِّمدفوعِّبإل)ِّ:ي ِّف ِّر ِّاو ِّقالِّامل

                                                           

 (..ِّفقالِّبعضهم:وابنهِّلكانِّأقوىِّ:ولوِّقال؟ِّاملعىنأوِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(1)
ِّأ(.17ِّالولدِّحقيقة(ِّبدايةِّ)ب/ِّ)ألن ِّ(2ِّ)
(3ِّ )(ِّ ر ان    ِّللع م  ِّالبيان ِّ)8/83انظر: ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري ِّوالش رح ِّالَّ البني6/278ِّ(، ِّوروضة ،)
(5/335ِّ.)ِّ

(4ِّ و ف،ِّموىلِّالس اض بِّب ِِّّهو:َُمأماه د(  ك  ي ،ِّاأل س 
ِّموالهم،ِّامل ز وم ي   خ 

ِّأبوِّاحل ج اجِّامل ب ِّج رب 
،ِّولدِّسنةِّأيبِّالس اض بِّا ز و م ي    خ 
،ِّروىِّع ِّأيبِّهريرةِّواب ِّعب اسِّرضيِّهللاِّعنهماِّوغريمها،ِِّّه21مل

ر م ةِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ ِّ،ِّوقيلِّغريِّذلك.ه104،ِّوقيل:ِّسنةِّه103وروىِّعنهِّع َّ اءِّوع ك 

(،ِّوطبقات68ِّرقم10/42ِِّّ(،ِّوهتذيبِّالت هذيبِّ)83رقم1/71ِِّّانظر:ِّتذكرةِّاحلف اظِّ)
ري ِّللد ِّ ِّ)املفس   ِّ(.617ِِّّرقم2/305ِِّّاو وف ي  

ِّم ِّالن  صفِّإىلِّالر ب ع،ِّوالز وجة ِّم ِّالر ب عِّإىلِّالث م  ،ِّواأل م ِّ(5ِّ) ِّاالب ِّالز وج  أيِّالِّحي  ج بِّولد 
ِّم ِّالث  ل ثِّإىلِّالس د س.

(ِّ ِّاالستذكار 5/325ِّانظر: ِّ)ص ِّواحلكم ِّالعلوم ِّوجامع ِّالوه اج753ِّ(، ِّوالن جم ،)
(6/129ِّ.)ِّ

ِّ(.8/97ِّالكبريِّ)ِّاحلاوي(6ِّ)
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ِّوف ِّأ ِِّّوكنت ِِّّ،هِّمفرفا ِّهِّلكونولعل ِّ)ِّ:ي ِّك ِّب ِّقالِّالس ِِّّ،صفونِّبذكرِّالن  ِّي ِّض ِّر ِّبدأِّالف ِِّّ:تنبيه
دِّواحلسنيِّب ِّحمم ِِّّ(3)جاأبِّالن ِِّّ(2)ِّ/رأيت ِّحىت ِِّّ(1)هللاِّتعاىلِّبدأِّبهِّألن ِِّّ؛ثنيل ِّبلث  ِِّّوالوِّبدأ ِّ

ِِّّ.انتهىِّ(5)(فأعجبنِّذلكِّ،بدأِّبهِّي  ِّرب  ِّشيخِّاخل ِِّّ(4)ن   ِّب ِّعبدِّالواحدِّالو ِّ
                                                           

گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ژ وذلكِّيفِّقولهِّتعاىل:ِّ(1ِّ)

ِّ(.11ِّسورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)ِّژڱ  ں        ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
ِّأبِّالن جا(ِّبدايةِّ)ج/(2ِّ) ِّأ(.10)رأيت 
ف ارض،ِّالش اعر،ِِّّهوِّحمم دِّب ِّم َّ ه رِّب ِّع بيدِّامل ص ري ،ِّاملالكي ،ِّالض رير،ِّالِّأبوَالن جما:(3ِّ)

كانِّرأسا ِّيفِّالفراض،،ِّوأل فِّفيهِّكتابِّاملقنع،ِّوكتابِّالن اصر،ِّروىِّع ِّأدمدِّب ِّحيىيِّب ِّأيبِّ
ِّ ِّتويفِّسنة ِّالس ك  ِّواب ِّأيبِّغالبِّوغريمها، ِّب  ِّعلي   ِّأبو ِّوحد ثِّعنه ِّوقيل:ِِّّه333املهاجر، ،

ِّ.ه337،ِّوقيل:ِِّّه334

(ِّ م الِّالب ِّم اكوال ِّاإل ك  ِّواتري7/263انظر: ،)(ِّ ِّللذ ه ب    7/685ِِّّخِّاإلسالم (،156ِّرقم
ِّ(.1208رقم3/1204ِِّّومجهرةِّتراجمِّالفقهاءِّاملالكي ةِّ)

(4)َِّ َممَ هو: َبن َالواحداحلسني َعبد َبن َ ِّد َالومين   َهللا َعبد ،ِّأبو ِّالفرضي  اف ي ، ِّالب  غ د  ،
الص ل تِّوأيبِِّّالض رير،ِّصاحبِّكتابِّ)الكايف(ِّيفِّالفراض،،ِّمسعِّم ِّأيبِّاحلس ِّأدمدِّب ِّحمم دِّب 

ِّوغريمها،ِّتويفِّ ِّاب ِّالب  ن اءِّوأبوِّاحلسنيِّاب ِّالَّ ي  و ر ي   احلس ِّاب ِّر ز ق  و يهِّوغريمها،ِّوحد ثِّعنهِّأبوِّعلي  
ِّ.ِّه450سنةِّ

(ِّ ِّالن بالء ِّأعالم ِّسري 18/99ِِّّانظر: ِّللس ب ك ي  46ِّرقم ِّالكربى ِّالش افعية ِّوطبقات ،)
(4/374ِِّّ ِّلإل 400ِّرقم ِّوطبقاتِّالش افعي ة ،)(ِّ ن و ي   2/306ِِّّس  ِّوطبقاتِّالش افعي ة1244ِّرقم ،)

ب ةِّ) ِّ(.186رقم1/232ِِّّالب ِّقاضيِّش ه 

نشوريِّيفِّفتحِّالقريبِّاجمليبِّ) (ِّحيث1/60ِّون س ب هِّبعضهمِّإىلِّمذهبِّاحلنابلةِّمنهم:ِّالش  
ِّامللق بات(، ِّيف ِّأفرفه ِّالذي ِّاخل رب  يِّيفِّكتابه ِّاحلنبليِّشيخ ِّهللاِّالو ن   ِّعبد ِّأبو ِّ)وقال وأيضا ِِّّقال:

نشوري ةِّ)صِّ ِّعبارته:ِّ)وهوِّم 207ِّالباجوريِّيفِّحاشيتهِّالت حفةِّاخلريي ةِّعلىِّالفواضدِّالش   (،ِّونص 
ِّأن هِّم ِّالش افعي ة(. ِّأضم ةِّاحلنابلةِّوإنِّوقعِّيفِّطبقاتِّالس بكي  

ِّوكتابهِّأصولِّاملواريثِّأل فهِّعلىِّمذهبِّاإلمامِّأدمدِّب ِّحنبلِّردمهِّهللا.
ِّ(.244-243رحِّاملنهاجِّللس ب ك ي  ِّحتقيقِّحس ِّالفيفيِّ)صِّاالبتهاجِّيفِّشِّ(5)

= 
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ِّ
 
ِّامل اي ِّفِّبلولدِّ/أتس  ِّصن  ِّوبدأ

ِّغِّ،بلكتابِّالعزيزِّ(1) ِّبلز ِّري ِّوبدأ وجِّمنهمِّصاحبِّه
ِّ.(2)نبيهالت ِّ

فإنِِّّ،وجواألصحابِّبلز ِِّّي  ِّع ِّاف ِّللش ِِّّيخِّتبعا ِّبدأِّالش ِّ)ِّ:نبيهالت ِِّّيفِّنكتِّي ِّو ِّو ِّوقالِّالن  ِّ
ِّ؟يفِّالقرآنِّ(3)بألوالفِّكماِّأ ِّد ِّب ِِّّهال ِِّّ:قيل

ِّاألهم ِِّّ:قيل ِّهو ِّمبا ِّهللاِّتعاىل ِّاآلف ِِّّبدأ ِّالولدِّ،ي  ِّم ِّعند ِّالفرضي  ِِّّ،وهو نيِّومقصوف
ِّي ِِّّ(4)فاالبتداءِّ،قريبِّم ِّاألفهامعليمِّوالت ِّلت ِّا ِّ،مه ِّفيهِّالكالمِّأسهلِّوأقربِّإىلِّالف ِِّّل ِّق ِّمبا

ِّفيتدر ِّ
 
عليهِّمجهورِِّّوهذاِّيشبهِّماِّ،منهِّعلىِّغريمهاِّوجنيِّأقل ِّوالكالمِّعلىِّالز ِِّّ،مل  ِّع ِّت  ِّبِّامل

ِّ.(5)(هذاِّاملعىنِّ؛لقصرِّسورهِّ؛مِّيبتدؤونِّخآخرهفإّن ِِّّ،القرآنِّالعزيزِّوتعليمهِّماسِّيفِّتعل ِّالن ِّ
َكَمذَمإ ََجَ وَ الزَ َضَأرَ ف َمَعَأبَأالرَ وَم)َ:قال أيِّسواءِّكانِّم ِِّّ(ابنَ َدَألَموَوَمأمََدَ لمَوَمَةَ تمَي َ لمَمل ََانَما

ِّتعاىلالز ِّ ِّلقوله ِّغريه ِّم  ِّأو ِّ(6)ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ ِّ:وج
ِِّّ.مولدِّاالب ِّكماِّتقد ِِّّ(7)والكالمِّ/يف
َلَ وَم)َ:قال َلمَ ذَمإ ََاتَ وجَمالزَ وَمَةَ وجَملزَ هو َلَ كَأيمََا َوَموَمَدَ لمَوَمَتَ ي َ لمَمن لقولهِِّّ(ابنَ َدَألَمال

ِّ.(8)ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژِّ:تعاىل
                                                           

= 

ِّ)أصولِّاملواريث(ِّفقدِّبدأِّبلن  صفِّكعافةِّالفرضي  نيِّانظر:ِّ)صِّ (ِّم 13ِّوأم اِّكتابِّالو ن  
ِّهذاِّالكتاب،ِّولعل ِّاملرافِّبهِّماِّيفِّكتابِّالكايفِّوهللاِّأعلم.

ي اِّبلكتاب(ِّبدايةِّ)ف/(1ِّ) ِّب(.14ِّ)أتس  
ِّ)صِّانظر:ِّالت نب(2ِّ) ي  ر از ي   ِّ(.152ِّيهِّللش  
 زايفةِّ)جاء(.ِّبِّ(ِّ)كماِّجاء(ف)يفِِّّ(3)
 )واالبتداء(.ِّ(ف)يفِِّّ(4)
ِّ(.4/133ِّ(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/129انظر:ِّالن جمِّالوه اجِّ)(5ِّ)
ِّ(.12سورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)(6ِّ)
ِّب(.17)يفِّولدِّاالب (ِّبدايةِّ)ب/(7ِّ)
ِّ(.12سورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)ِّ(8)
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َكَمذَمإ ََاتَ وجَمالزَ وَمَةَ وجَمالزَ َضَأرَ ف َمَنَأمَأالثَ وَم)/َ:قال َوَمأمََدَ لمَوَمَتَ ي َ لمَمل ََانَما ِّ(ابنَ َدَألَمو
ِّ.(1)ژڃ  ڃ  چ  چ  چ  چژ ِّ:لقولهِّتعاىل

َ اثن َمَضَأرَ ف َمَانَ ثمَلَأوالث َ )َ:(2)قال/َ ِِّّأيِّ(وجَمالَالزَ إ ََفَأصَ هَالن َ رضَأنَفَماَم َ دَ اعَ صَمفَمَ(3)ني 
ِّ:(4)وهمِّثالثةِّأصنا 

ِّبناتِّالص ِِّّفصاعداَ َ(5)بنتان ِّتعاىلِّ؛(6)لبم  ں    ڻ    ڱ  ںژ ِّ:لقوله

ِّالد  ِّ (7)ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ِّاآليةِّظاهرة ِّزافِّعلىِّاثنتنيوهذه ِّ،اللةِّعلىِّما
وهوِّماِّرواهِّجابرِِّّهذهِّاآليةِّورفتِّعلىِّسببِّخاص  ِِّّأن ِِّّ:اللةِّعلىِّاالثنتنيووجهِّالد  ِّ

ىِّهللاِّعليهِّإىلِّرسولِّهللاِّصل ِِّّيعِّببنتيهاب ِّسعدِّب ِّالر ِِّّجاءتِّامرأة ِّ)ِّ:رضيِّهللاِّعنهِّقال
ِّفقالتوسل ِّ ِّهللاِّ:م ِّرسول ِّالر ِِّّ،اي ِّب  ِّسعد ِّابنتا ِّق ِّب ِّهااتن ِّأ ِّت ِّيع ِّيوم ِّمعك ِّأبومها حدِّل

نكحاِّإالِّوهماِّوملِّي ِِّّ،اِّم ِّماليدعِّهماِّشيئ ِِّّ(8)فلمِّ،هماِّأخذِّماهماعم ِِّّإن ِّوِِّّ،شهيدا ِّ

                                                           

ِّ(.12ساء،ِّآية:ِّ)سورةِّالن  ِِّّ(1)
ِّأ(.15ِّ)قال:ِّوالث لثان(ِّبدايةِّ)ف/(2ِّ)
 )ابنتني(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
 ِّوذلكِّبلن ظرِّإىلِّأن ِّاألخواتِّسواءِّشقاضقِّأوِّألبِّصنفِّواحد.ِّ(4)
 )ثنتان(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
ِّوتستحقِّالبناتِّالث لثنيِّبشرطنيِّمها:ِّ(6ِّ)

 عدمِّاملعص  بِّوهوِّاالب ِّفأكثر.ِّ -1

 ِّأنِّيك  ِّاثنتنيِّفأكثر. -2

نشوري ةِّ)صِّ ِّ(.82ِّ،87(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص50،52ِّانظر:ِّالفواضدِّالش  
ِّ(.11سورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)ِّ(7)
 )ومل(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(8)

 ب[15]أ/
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ىِّهللاِّعليهِّهللاِّصل ِِّّفدعاِّرسول ِِّّ،فنزلتِّآيةِّاملواريثِّ،هللاِّيفِّذلكِّ(1)يقضيِّ:قالِّ،مال
ِّ(،لكِّفهوِّم ِّوماِّبقيهماِّالث ِّم ِّأ ِِّّط ِّع ِّلثنيِّوأ ِّابنتِّسعدِّالث ِِّّ(2)ط ِّع ِّأ ِِّّ:/هماِّفقالم ِّعمِّوسل ِّ

ِّ.(3)ماك ِّواحل ِِّّي ِّذ ِّم ِّهِّالرت   ِّح ِّوصح ِِّّ،رواهِّأبوِّفاوف

                                                           

 )فقضى(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
ِّأ(.18)أعطِّابنتِّسعد(ِّبدايةِّ)ب/(2ِّ)
(3ِّ ِّمرياثِّالص لبِّ)صِّ( ِّيف ِّجاء ِّما ِّكتابِّالفراض،ِّبب: ِّيف ِّفاوف ِّأبو رقم514ِِّّرواه
(،ِّوالرت   م ذ ي ِّيفِّكتابِّالفراض،ِّع ِّرسولِّهللاِّصلىِّهللاِّعليهِّوسلمِّبب:ِّماِّجاء2891ِّ،2892ِّ

ِّصحيح ،ِّورواهِّاحل اك مِّيف2092ِِّّرقم472ِِّّيفِّمرياثِّالبناتِّ)صِّ (،ِّوقال:ِّهذاِّحديثِّحس  
4/370ِِّّكتابِّالفراض،ِّ) ِّ)7954رقم ،)4/380ِِّّ ِّحديثِّصحيح7995ِّرقم ِّهذا ِّوقال: ،)

ِّاإلسنافِّوملِّخيرجاه.ِّ

ابرِّب ِّعبدِّهللاِّرضيِّهللاِّعنهما.ِّ ِّكل همِّم ِّحديثِّج 

 ِّ(،2720ِّرقم462ِِّّورواهِّأيضا ِّاب ِّم اج هِّيفِّكتابِّالفراض،ِّبب:ِّفراض،ِّالص لبِّ)ص
ار ق َّ ن  ِّيف14798ِّرقم23/108ِِّّوأدمدِّيفِّمسندِّجابرِّب ِّعبدِّهللاِّرضيِّهللاِّعنهماِّ) (،ِّوالد 

(،ِّوالب  ي  ه ق ي 4095ِّ،4096ِّرقم5/139ِِّّ(،ِّ)4093رقم5/137ِِّّسننه،ِّكتابِّالفراض،ِّ)
(ِّ ِّم ِّقالِّبتوريثِّذويِّاألرحام ِّيفِّبب: ِّكتابِّالفراض،، رقم6/355ِِّّيفِّالس ن ِّالكربى،

ِّفصاعدا ِّ)12219 ِّفرضِّاالبنتني ِّبب: ِّيف ِّوأيضا  ،)6/376ِِّّ ِّم 12311ِّرقم ِّكل هم ،)
ِّحديثِّجابرِّب ِّعبدِّهللاِّرضيِّهللاِّعنهما.

 ذاِّحديثِّحس  ِّصحيح ،ِّالِّنعرفهِّإالِّم ِّحديثِّعبدِّهللاِّواحلديثِّقالِّعنهِّالرت   م ذ ي :ِّه
 ل ق   ِّيفِّ

ِّيفِّالت لخيصِّوكذلكِّاب ِّامل ب ِّحمم دِّب ِّع ق ي ل،ِّوصح حهِّاحل اك مِّووافقهِّالذ ه ب  
ِّ(.1677ِّرقم6/121ِِّّ(،ِّوحس ن هِّاأللب ان  ِّيفِّاإلرواءِّ)13رقم7/213ِِّّالبدرِّاملنريِّ)

ِّأيبِّفِّتنبيه: ِّعند ِّيفِّرواية ِّ)صِّجاء 514ِِّّاوف ِّ)2891رقم ار ق َّ ن    ِّوالد  رقم5/137ِِّّ(،
4093(ِّ ي  

ِّوالب  ي  ه ق  ِّأ حد(12311ِّرقم6/376ِِّّ( ِّاثبتِّب ِّقيسِّق ت لِّمعكِّيوم ِّ)هااتنِّبنتا :)
ِّسعدِّب ِّالر ب يع،ِّواثبتِّب ِّق يسِّق ت لِّيومِّ ِّابنتا ِّمها ا ِّإّن  ِّفيه، ر  ِّب ش  ِّقالِّأبوِّفاوف:ِّأخَّأ احلديث،

 ل ق   ِّع ِّهذهِّالي م ام ة،ِّوقالِّالب  ي  ِّ
اِّهوِّسعدِّب ِّالر ب يع،ِّوقالِّاب ِّامل :ِّاثبتِّب ِّقيسِّخَّأ،ِّإّن  ه ق ي 

ِّ(.13ِّرقم7/214ِِّّالر  واية:ِّوهيِّخَّأ،ِّالبدرِّاملنريِّ)
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ِّ،ةِّعلىِّفرضِّاالثنتنين ِّتِّالس ِّوفل ِِّّ،(1)تِّاآليةِّعلىِّفرضِّماِّزافِّعلىِّاالثنتنيفدل ِّ
ِّالس ِّ ِّم  ِّونسخن ِّفهذا ِّبيان ِِّّ(2)ة ِّعليه ِّكان ِّملا ج ِّه ِّل ِّم ِّ/

ِّاجلاهلي ِِّّ(5)(4)(3) ِّتركهمِّأمر ِّم  ة
گ  گ   ژ ِّ:(6)ِّنزلتكرانِّمنهمِّحىت ِّالذ ِِّّثوناِّيور  ِّوإّن ِِّّ،توريثِّاإلانثِّم ِّأوالفهم

ِّ.(7)ژگ  ڳ 
ِّاف ِِّّ(8)يف ژڻژو ِّتعاىلِِّّ،ازايفهت ِِّّي ِّع ِّاآلية ِّقوله ِّيف ڱ  ڱ   ژِّ:كما

ِّاألعناقِّ(9)ژڱ ِّاب ِّع ِِّّوهوِّخَّأِّ،أيِّاضربوا ِّقاله ِّألن ِِّّ؛ومجاعةِّ(10)ةي َِّّ ِّكما
ِِّّ.األمساءِّالِّجيوزِّزايفهتاِّلغريِّمعىن ِّ

ِّ(11)ربالض ِِّّألن ِِّّ؛غريِّزاضدةِّژڱ   ڱ  ژِّ:يفِّقولهِّتعاىلِّژ ڱ ژو
ِّن ِّالع ِِّّىأعلِّ(12)يكونِّيف

 
ِّل.ص ِّف ِّقِّيفِّامل

                                                           

 )اثنتني(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 (.ِّونسخا ِِّّ)بياان ِِّّ(ج)يفِِّّ(2)
 ة(.ِّ)منهاجِّاجلاهلي ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّ(.ب15/ف)ِّبداية(ِّاجلاهلي ةِّأمرِّم ل ه ج)ِّ(4)
(5ِّ )ِّ  ل ه ج :ِّم   

ِّالو ِّيءبلش ِِّّج ِّه ِّالل ِّوِِّّ،الل ه جامل ِّي  ِِّّج ِّوقدِّه  ِِّّ،لوعِّبه: ِّأ غ ِّج ِّه  ِِّّج ِّه ِّل ِّبه ِّإذا ِّبهِّا، ر ي 
ِّ،ِّويقال:ِّفالن ِّم ل ه ج ِّهبذاِّاألمر:ِّأيِّم و ل ع ِّبه.عليهِّر ِّاب  ِّث ِّف  ِّ

ِّ(.6/192ِّ(،ِّواتجِّالعروسِّ)5/214(،ِّومقاييسِّالل غةِّ)1/339انظر:ِّالص  ح احِّ)
 زايفةِّ)هذه(.ِّبِّ(ِّ)نزلتِّهذه(ف)يفِِّّ(6)
ِّ(.11ِّسورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)(7ِّ)
 (.ِّكماِّيفِّقولهِِّّزاضدةِّژڻژ)وِّ(ب)يفِِّّ(8)
ِّ(.12ِّسورةِّاألنفال،ِّآية:ِّ)(9ِّ)
 حر رِّالوجيزِّالب ِّع َّ ي ةِّ)(10ِّ)

ِّ(.2/16ِّانظر:ِّامل
ِّقوله:ِّ)الض ربِّيكونِّيفِّأعلى(ِّبدايةِّسقطِّيفِّ)ج(ِّقدرهِّثالثِّلوحات.ِّ(11)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ(ِّ)يفِّ(12)
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األخواتِّأضعفِّم ِّالبناتِّوقدِّجعلِّهللاِِّّوألن ِِّّ،فماِّفوقِّ(1)اثنتنيِّاملعىنِّ:وقيل
ِّللبنتِّالن ِّ ِّالث ِّفلم ِِّّ،صفصفِّوللختِّالن  ِّتعاىل ِّللختني ِّجعل ِّب  ِِّّ(2)لثنيِّنصا ِّا دِّع ِّمع

ي  ِّل ِّم ِّالقياسِّاجل ِِّّفهوِّ،رجةِّم ِّببِّأوىللثانِّمعِّقربِّالد ِّرجةِّفللبنتنيِّالث ِّالد ِّ
(3).ِِّّ

ِّإىلِّأن ِّ ِّالقرآنِّوذهبِّمجع ِّالبنتِّوحكمِِّّألن ِِّّ؛ذلكِّم  ِّحكم هللاِّتعاىلِّذكر
ِّ،وذكرِّاألختِّواألختنيِّ/فونِّماِّزافِّ،حكمِّالبنتنيِّ(5)/فونِّبناتِّفصاعدا ِِّّ(4)الثالث ِّ

ِِّّ.لظهورِّاملعىنِّ؛خرىعلىِّاألِّ(6)يتنيم ِّاآلِّفوجبِّدملِّكل  ِّ
عليهِّيفِّالبنتنيِِّّنص ِّغايتهِّقياسِّماِّملِّي ِِّّفإن ِِّّ،(7) ِّ/القياسذلكِّالِّخيرجِّعِّأبن ِِّّف ِّور ِّ

ِّنص ِّ ِّيفِّاألختنيِّعلىِّما ِّينص ِِّّ،عليه ِّمل ِّيفِّالز ِِّّوقياسِّما اضدِّعلىِّاألختنيِّعلىِّعليه
ِِّّ.وعنيِّيفِّاملعىنالشرتاكِّالن ِِّّ؛اضدِّعلىِّالبنتنيوهوِّالز ِِّّ،املنصوص

                                                           

 )املعىنِّيفِّاثنني(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 (.ِّ)فصاعدا ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
:ِّهوِِّّ(3) ي  

الفارقِّبنيِِّّأن ِِّّغري ِِّّ،منصوصة ِِّّأوِّغري ِِّّةِّفيهِّمنصوصة ِّل ِّماِّكانتِّالع ِّالقياسِّاجل ل 
ِّ.بنفيِّأتثريهِّاألصلِّوالفرعِّمقَّوع ِّ

ِّ.األذىِّعنهماِّةِّكف  ِّبعل ِِّّ؛ماأفيفِّه ِّبتحرميِّالت ِّي ِّد ِّل:ِّكإحلاقِّحترميِّضربِّالوال ِّفاألو ِّ

ِّالن ِّوالث ِّ ِّتقومي ِّيف ِّبلعبد ِّاألمة ِّكإحلاق ِّأن ِِّّ،صيبان: ِّسوىِّحيثِّعرفنا ِّبينهما ِّفارق ِّال ه
ِّاألصلالذ ِّ ِّيف ِّالتفاتِّالش ِِّّ،كورة ِّعدم ِّوعلمنا ِّالفرع، ِّيف ِّالعتقِّواألنوثة ِّأحكام ِّذلكِّيف ِّإىل ارع

ِّ)ة ِّخاص ِّ ِّ(.4/3.ِّاإلحكامِّلآلمدي  

ِّ)وانظر:ِّّنايةِّالس وِّ ن و ي   ي  ِّ)2/821لِّلإل س   حيطِّللز ر ك ش 
ِّ(.38ِِّّ-5/36(،ِّوالبحرِّامل

 .ِّ،ِّبدونِّ)الث الث((فصاعدا ِِّّ)وحكمِّالبناتِّ(ب)يفِِّّ(4)
ِّب(.18ِّ)فونِّحكم(ِّبدايةِّ)ب/(5ِّ)
ِّيفِّ)ب(ِّ)االثنتني(،ِّويفِّ)ف(ِّ)االثنني(.(6ِّ)
ِّأ(.16ِّ)القياس،ِّفإن (ِّبدايةِّ)ف/(7ِّ)

 أ[16]أ/
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هِّاب ِّح ِّورج ِِّّ،(1)للواحدةِّصفِّكماهِّجعلِّللبنتنيِّالن  ِّاسِّأن ِّوقدِّرويِّع ِّاب ِّعب ِّ
ِّ.(4)يفِّبع،ِّكتبهِّ(3)(2)حزم

ي ِّو ِّم ِّر ِّي ِّاأل ِّالد  ِِّّ(5)ريفِّمشسقالِّالش ِّ
ع ِّاب ِِّّصح ِّ:ِّ)يفِّشرحهِّلفراض،ِّالوسيطِّ(6)

                                                           

(1ِّ ِّعب ِّ( ِّاب  ِّع  ِّالقول ِّهذا ِّ)حكى ِّاحملل ى ِّيف ِّحزم ِّاب   ِّّناية8/267ِّاس ِّيف ِّواجل و ي ن   ،)
ر ان  ِّيفِّالبيانِّ)9/42املَّلبِّ) ِّ(،ِّوملِّأقفِّعليهِّمسندا .9/47ِّ(،ِّوالع م 
 ِّ)حازم(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
(3ِّ ِّالي ز ي د ي ِِّّابنَحمز م:( ِّاألصل، ي  ِّالف ار س  ز م ِّب ِّح  ِّب ِّسعيد ِّب ِّأدمد ِّعلي  ِّحمم د ِّأبو هو
ِّ  ح ل ى،ِّوكتابِّاإلحكامِِّّه384ِّموالهم،ِّالق ر ط ب  ،ِّالظاهري ،ِّولدِّسنةِّاأل م و ي 

،ِّصاحبِّكتابِّامل
وعبدِّهللاِِّّ-صاحبِّقاسمِّب ِّأ ص ب غِِّّ-يفِّأصولِّاألحكام،ِّمسعِّم ِّحيىيِّب ِّمسعوفِّب ِّوجهِّاجلن ةِّ

ِّوأبوِّاحلس ِّش ر ِّ ي د ي  ِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّأبوِّعبدِّهللاِّاحل م  ي م ي   ي حِّب ِّحمم دِّوغريمها،ِّب ِّربيعِّالت م 
ِّ.ِّه456ِّتويفِّسنةِّ

ِّاحلف اظِّ) ِّالن بالءِّ)1016رقم3/227ِِّّانظر:ِّتذكرة (،99ِّرقم18/184ِِّّ(،ِّوسريِّأعالم
ِّ)صِّ ِّ(.981ِّرقم435ِِّّوطبقاتِّاحلف اظِّللس يوط ي  

ِّز ِّح ِّرج حِّاب ِّ(4ِّ)
 
بنتنيِّلثنيِّفقال:ِّ)وكذلكِّم ِّتركِّاالث ِِّّفصاعدا ِِّّللبنتنيِّىِّأن ِّحل ِّمِّيفِّكتابهِّامل

ِِّّ(.8/266(ِّ)ثلثاِّماِّتركِّأيضا ِِّّه :ِّفلهماِّأوِّه  ِّوالِّم ِّحيَّ ِِّّذكرا ِِّّوملِّيرتكِّولدا ِِّّفصاعدا ِّ
ي ِّريفِّشهابِّمشسِّالد  ِّ)قالِّالش ِِّّ(ف)ويفِِّّ،(يفِّشرحهِّريفريفِّالش ِّ)قالِّالش ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)

 (.يفِّشرحهِّي ِّو ِّم ِّر ِّاأل ِّ
(6ِّ ِّحمم دِّب ِّاحلسنيِّب ِّحمم دِّالع ل وي ،ِّهوِّأبوِّعبدِّهللاِّالش ريفَمشسَالد  ينَالأر ممو ي :(

،ِّلهِّشرحِّعلىِّكتابِّه578احلسين ،ِّاأل ر م و ي ،ِّمث ِّاملصري،ِّاملعرو ِّبقاضيِّالعسكر،ِّولدِّسنةِّ
احملصول،ِّوشرحِّعلىِّفراض،ِّالوسيط،ِّتفق هِّعلىِّصدرِّالد  ي ِّأيبِّاحلس ِّب ِّدم  و ي ه ،ِّومسعِّاحلديثِّ

ي اط ي ِّوغريه،ِّتويفِّسنةِّم ِّفاطمةِّبنتِّسعدِّاخلري،ِّوحد ثِّ ِّ.ِّه650ِّعنهِّالد  م 

(ِّ ن و ي   ِّلإل س  ِّطبقاتِّالش افعية 2/99ِِّّانظر: ِّالش افعي  نيِّالب 845ِِّّرقم ِّوطبقاتِّالفقهاء ،)
ب ةِّ)9رقم2/861ِِّّكثريِّ) ِّ(.420ِِّّرقم2/152ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 
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ِّ.(1)(مجاعا ِّإفارتفعِّاخلال ِّوصارِِّّ،اسِّرجوعهِّع ِّذلكعب ِّ
ِّحيح.ةِّعلىِّالص ِّمجاعِّبعدِّاالختال ِّحج ِّاإلِّألن ِّ
ڳ   ڳ  ڱ  ژ :ِّهللاِّتعاىلِّقالِّأن ِِّّ:لثنيللبنتنيَالثَ َأنَ َاَ بهَأيضَجَ تَأاَاحَ ومَ 

هاِِّّ(3)أنِّجيبِّفأوىلِّوأحرىِّ،لثهاِّالث ِّوهوِّلوِّكانِّمعِّواحدةِّكانِّحظ ِِّّ(2)ژڱ
ِّ.ذلكِّمعِّأختها
ِّالص ِِّّ(4)هفإن ِِّّوأيضا ِّ ِّوالس ِّعليه ِّمل ِّالة ِّالبنتِّالس ِّالم ِّمع ِّأوجبِّلبنتِّاالب  دسِّا
ِّ.(6)لثانِّهماونِّالث ِّفأوىلِّأنِّيكِّ(5)لثنيتكملةِّالث ِّ

                                                           

(1ِّ ِّالوه اجِّ)( ِّالن جم ِّوروح6/131انظر: بدعِّيفِّشرحِّ(2/432)ِّللوسيلِّاملعانِّ(،
 
ِّوامل ،

قنعِّ)
 
ِّ(.1/52(،ِّوالعذبِّالفاض،ِّ)5/339امل

ِّ(.11سورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)ِّ(2)
 )يكون(.ِّ(ب)يفِِّّ(3)
 ه(.ِّ)إن ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
ِّي ريدِّبهِّحديثِّاب ِّمسعوفِّرضيِّهللاِّعنه.ِِّّ(5)

ِّ ِّقال: ب يل ِّش ر ح  ِّب  ِّه ز ي ل ِِّّل ِّئ ِّس ِّع  ِّع  ِّموسى ِّفقِّابنةأبو ِّوأخت، ِّاب  ِّللبنتِّوابنة ال:
ِّوللختِّالن  ِّالن  ِّ ِّو ِّصف، ِّف ِِّّت ِّأ ِّصف، ِّفس ِّن ِّع ِّاب ِّت ِّي  ِّس ِّاب ِّمسعوف، ِّو ِّ، ِّاب ِّمسعوف، بقولِّأيبِِّّرب  ِّخ ِّأ ِّئل

م:ِّىِّهللاِّعليهِّوسل ِّصل ِِّّب ِّوماِّأانِّم ِّاملهتدي ،ِّأقضيِّفيهاِّمباِّقضىِّالن ِِّّإذا ِِّّلت ِّل ِّموسىِّفقال:ِّلقدِّض ِّ
فأتيناِّأبِّموسىِّفأخربانهِّ«ِّفللختِّي ِّق ِّلثني،ِّوماِّب ِّدسِّتكملةِّالث ِّصف،ِّوالبنةِّاب ِّالس ِّلالبنةِّالن  ِّ»

ِّل ِّأ ِّس ِّبقولِّاب ِّمسعوف،ِّفقال:ِّالِّت ِّ ِّ.ِّيكمف ِِّّر ِّب  ِِّّماِّفامِّهذاِّاحل ِّون 

ِّيفِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّمرياثِّابنة ِّاب  ِّمعِّابنة ِّ)صِّ ِّ(.6736رقم929ِِّّرواهِّالب خ ار ي  
 لثان(.ِّ)هماِّالث ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
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ِّك  ِِّّ:(1)تنبيه ِّإذا ِّمعه  ِِّّ،منفرفاتِّهذا ِّكان ِّيزففنِّ  ِّفإّن ِِّّذكر ِِّّفإن علىِِّّ(2)قد
وقدِِّّ،(3)عشرةِّم ِّاثنِّعشرِّه  ِِّّفإن ِِّّ،والذكرِّواحدِّعشرا ِِّّكماِّلوِّك  ِِِّّّ،لكثرهت  ِِّّ؛لثنيالث ِّ

ِِّّألن ِِّّ؛فِّهذاِّالقيدكرِّاملصن  ِّاِّملِّيذِّوإّن ِِّّ،(6)معِّاالب ِّ(5)/كالبنتنيِّ،(4)لقل ته  ِِّّ؛ينقص ِّعنه
ِِّّ.عصيبورِّاملذكورةِّبلت ِّالص ِِّّ(7)يفِّواملأخوذِّ،كالمهِّيفِّالفرض

وسواءِّكانتِّبناتِّاالب ِّم ِّأبِّواحدِّأوِِّّ،(10)لإلمجاعِّ؛(9)ابنَفأكثرَ(8)وبنتا/
ِّ.لثنييشرتك ِّيفِّالث ِِّّآبء

                                                           
 .ِِّّ(ب)يفِّالِّيوجدِّعصيب(ِّلت ِّبِّورِّاملذكورةالص ِِّّ-إىلِِّّ-ِّك  ِّهذاِّإذاِِِّّّ:)تنبيهِّقوله:ِّ(1)
 )يزفن(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(3)

ِِّّ12ِّ
2ِِّّاب ِّ(11)

10/1ِِّّبنات10ِِّّ ِّ
ِّ(.كالبنتنيِّالث لثنيِّع ِّلقل ته  ِّ(ِّ)ف)ِّيفِّ(4)
ِّب(.16ِّ)كالبنتنيِّمع(ِّبدايةِّ)ف/(5ِّ)
ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(6)

ِِِّّّ4ِّ
2ِِّّاب ِّ(12)

2/1ِِّّبنتانِّ ِّ
 )م (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
ِّأ(.19)وبنتاِّاب ِّفأكثر(ِّبدايةِّ)ب/(8ِّ)
 وتستحقِّبناتِّاالب ِّالث لثنيِّبثالثةِّشروط:ِّ(9ِّ)
  أنِّيك  ِّاثنتنيِّفأكثر. -1
 .فأكثرِّاالب ِّاب ِّوهوِّاملعص  بِّعدم -2
 .ِّمنه  ِِّّأعلىِّهوِّالذيِّالوارثِّالفرعِّعدم -3

نشوري ةِّ) ِّ(.87ِّ،88ملرضي ةِّ)صِّ(،ِّوالت حقيقاتِّا51ِّ،52صِّانظر:ِّالفواضدِّالش  
(10ِّ )(ِّ ِّاملنذر ِّالب  ِّاإلمجاع ِّ)1/91انظر: ِّاملنذر ِّالب  ِّواإلقناع ِّيف1/279ِّ(، ِّواإلقناع ،)

ِّ(.2/89،90ِّمساضلِّاإلمجاعِّ)
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ِّدسِّالفاضلِّع ِّالبنت.وكذاِّيفِّالس ِّ
َلبوين َفأكثر َلبَ(1)وأختان ِّتعاىللِّ؛(2)أو ٱ  ٻ  ٻ  ژِّ:قوله

ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  

ِّ.(3)ژٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
مِّىِّهللاِّعليهِّوسل ِّصل ِِّّب ِّالن ِِّّعلي ِِّّ(4)فخلِّ:قالِّحيحنيِّم ِّحديثِّجابرويفِّالص ِّ

ايِِّّ:فقلت ِِّّ،(5)ت ِّق ِّف  ِّأ ِّف ِِّّ:قالِّ،ه ِّض ِّضوِّو ِّم ِِّّعلي ِِّّح ِّض ِّن ِِّّمث  ِِّّ،أ ِّوءِّفتوض ِّض ِّو ِّفدعاِّب ِِّّ،وأانِّمري،
ِِّّ.(6)الفراض،ِّتِّآية ِّل ِّز ِّن  ِّف  ِِّّ،اِّيلِّأخواتإّن ِِّّ،رسولِّهللا

                                                           
ِّوتستحقِّاألخواتِّالش قيقاتِّالث لثنيِّأبربعةِّشروط:ِّ(1ِّ)
 .فأكثرِّاثنتنيِّيك  ِِّّأن -1
 .ِّفأكثرِّالش قيقِّاألخِّوهوِّهاِّاملعص  بِّعدم -2
 الوارثِّذكرا ِّكانِّأوِّأنثى.ِِّّعدمِّالفرع -3
 عدمِّاألصلِّالوارثِّم ِّالذ كور. -4

نشوري ةِّ) ِّ(.88(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص51ِّ،52ِّصِّانظر:ِّالفواضدِّالش  
ِّوتستحقِّاألخواتِّللبِّالث لثنيِّخبمسةِّشروط:ِّ(2ِّ)
ِّ.ِّفأكثرِّاثنتنيِّيك  ِِّّأن -1
 .ِّفأكثرِّألبِّاألخِّوهوِّهاِّاملعص  بِّعدم -2
 كرا ِّكانِّأوِّأنثى.ِّعدمِّالفرعِّالوارثِّذِّ -3
 عدمِّاألصلِّالوارثِّم ِّالذ كور.ِّ -4
 عدمِّاألشق اءِّوالش قيقات.ِّ -5

نشوري ةِّ) ِّ(.88(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص51ِّ،52ِّصِّانظر:ِّالفواضدِّالش  
ِِّّ(.176ِّسورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)ِّ(3)
 (.الن ب  ِِّّ)فخلتِّعلىِّ(ب)يفِِّّ(4)
(5)ِِّّ)  )فأفقدت(.ِِّّ(ف)يفِّ،ِّوِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)ف أ ف  ق ت 
(6ِّ )ِّ ِّ)ص ِّواإلخوة ِّاألخوات ِّمرياث ِّبب: ِّالفراض،، ِّكتاب ِّيف ِّالب خ ار ي  رقم930ِِّّرواه
ِّ(.1616رقم705ِِّّ(،ِّوم سلمِّيفِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّمرياثِّالكاللةِّ)ص6743ِّ

ِّكالمهاِّم ِّحديثِّجابرِّب ِّعبدِّهللاِّرضيِّهللاِّعنهما.ِّ
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ِِّّ.املرافِّبآليةِّاثنتانِّفصاعدا ِِّّعلىِّأن ِِّّفدل ِّ
َ ن َماث َ َضَأرَ ف َمَثَألَأالث َ وَم)َ:القَم َوَممَ َداَ اعَ صَمفَمَني  َوَمهَأورَأكَأ/ذَأَم َ الَأَدَ لَمن َفَ هَأث َأنَمإَ م َيهَ م

ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  ژ ِّ:لهِّتعاىللقوِِّّ؛(1)(اءَ وَمسَم

ِّاآلية.ِّ(2)ژگ  گ  گ    گ  ڳ  ڳ
ِّ(4)زايفة/دسِّم ِّغريِّمنهماِّالس ِِّّ(3)حيثِّجعلِّلكل  ِِّّ،ىِّبنيِّاألخِّواألختسو ِّ

ِّاآلخر ِّعلى ِّالث ِّشر ِِّّ(5)مث ِِّّ،أحدمها ِّيف ِّبينهم ِّالكثرةك ِّعند ِّ/تقتضيوالش ِّ ،لث ِّ(6)ركة
ِّسوية.الت ِّ

املرافِّبإلخوةِّيفِّهذهِّاآليةِّأوالفِّاألم  ِِّّعلىِّأن ِِّّرونوقدِّأمجعِّاملفس  ِّ
وقرأِّسعدِّب ِّ،(7)

ِّوق ِّ ِّمسعوفِّ(8)اصأيب ِّأختِّ)ِّ:واب  ِّأو ِّأخ وله
                                                           

ِّالث لثِّبثالثةِّشروط:ِِّّ(1) ِّويستحقِّولدِّاألم  
 رعِّالوارثِّذكرا ِّكانِّأوِّأنثى.ِّعدمِّالف -1
 عدمِّاألصلِّالوارثِّم ِّالذ كور.ِّ -2
 أنِّيكونواِّاثننيِّفأكثر.ِّ -3

ِّ(.94(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص48ِّ،49ِّانظر:ِّالفواضدِّاجللي ةِّ)صِّ
ِّ(.12سورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)(2ِّ)
 زايفةِّ)واحد(.ِّ)لكلِّواحدِّمنهما(ِّبِّ(ف)يفِِّّ(3)
ِّ(.ِّأ17)زايفةِّأحدمها(ِّبدايةِّ)ف/(4ِّ)
 ِّ)اآلخرِّشاركِّبينهم(،ِّوبدونِّ)مث (.ِّ(ب)يفِِّّ(5)
ِّب(.19)تقتضيِّالت سوية(ِّبدايةِّ)ب/(6ِّ)
ِّ(.6/129ِّانظر:ِّاجلامعِّألحكامِّالقرآنِّ)(7ِّ)
هوِّأبوِّإسحاقِّسعدِّب ِّم ال كِّب ِّأ هيبِّويقالِّله:ِّاب ِّو ه يبِّب ِِّّسمع دأَبنَأبَومق اص:(8ِّ)

ِّأحد ر ي ، ِّالز ه  ، ي  ِّم ن ا ِّالق ر ش  ِّشهدِِّّعبد ِّأصحابِّالش ورى، ت ة ِّالس   ِّوأحد ِّموات ، ِّوآخرهم العشرة
ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّكثريا ،ِّوروىِّ املشاهدِّكل هاِّمعِّرسولِّهللاِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّروىِّع ِّالن ب  

،ِّوقيل:ِّه54عنهِّعاضشةِّواب ِّعب اسِّرضيِّهللاِّعنهماِّوغريمها،ِّواختلفِّيفِّوقتِّوفاتهِّفقيل:ِّسنةِّ
ِّ،ِّوقيلِّغريِّذلك.ِِّّه58،ِّوقيل:ِّسنةِّه56،ِّوقيل:ِّسنةِّه55سنةِّ

= 

 ب[16]أ/
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ع ِّأ يب   ِِّّي ِّر ِّش ِّم  ِّوحكاهِّالز ِِّّ(1)(م ِّأم  ِّ
 ِّ.(3)أيضا ِِّّ(2)

ِِّّ.(5)(اِّنسخِّتالوتهِّوبقيِّحكمهوهذاِّمم ِّ)ِّ:(4)قالِّالقاضيِّاحلسني

                                                           

= 

ِّاالستيعابِّ) ِّوأس دِّالغابةِّ)963رقم2/606ِِّّانظر: ِّواإلصابة2038ِّرقم2/452ِِّّ(، ،)
ِّ(.3202ِّرقم3/61ِِّّ)

ِّأيبِّشيبةِّيفِّاملصن ف،ِّكتابِّالفراض،،ِّيفِّالكاللةِّم ِّهم؟ِّ)ِّ(1) رقم6/298ِِّّأخرجهِّاب  
31604ِِّّ ِّيف ِّالس ن  ِّيف ار م ي  ِّوالد  ،)(ِّ ِّالك الل ة ِّبب: ِّالفراض،، 4/1945ِِّّكتاب (3018ِّرقم

(ِّ ِّيفِّالس ن ِّالكربى،ِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّفرضِّاإلخوةِّواألخواتِّللم   رقم6/379ِِّّوالب  ي  ه ق ي 
12322.)ِّ

ِّكل همِّع ِّسعدِّب ِّأيبِّوق اصِّرضيِّهللاِّعنه.ِّ

ِّ(.6723ِّرقم12/4ِِّّصحيح(ِّفتحِّالباريِّ)ِّبسندِّالب  ي  ه ق ي ِِّّ)أخرجهِّقالِّاحلافظِّاب  ِّحجر:

ِّ(.1411رقم3/188ِِّّمسعوف(ِّالت لخيصِّ)ِّاب ِّع ِّأرهِّوقالِّأيضا :ِّ)ومل
(2ِّ َكمع بِّهو:( َبن ِّوأبوِِّّأأبم  نذر،

 
ِّامل ِّأبو  ع اوي ،

ِّامل ي ، ِّاخل ز ر ج  ب ِّق  ي سِّب ِّع ب  ي دِّاأل ن ص ار ي ،
 ِّكتبِّالوحيِّلرسولِّهللاِّصل ىِّالَّ ف ي ل،ِّم ِّأصحابِّالع ق ب ةِّالث انية،ِّشهدِّاملشاهدِّكل ها،ِّوكانِّمم ِّ

ِّب ِّ ِّاخلَّ ابِّوعبافة ِّب  ِّعمر ِّوروىِّعنه ِّوسل م، ِّصل ىِّهللاِّعليه ِّالن ب   ِّروىِّع  ِّوسل م، هللاِّعليه
،ِّه20،ِّوقيل:ِّسنةِّه19الص امتِّرضيِّهللاِّعنهماِّوغريمها،ِّواختلفِّيفِّوقتِّوفاتهِّفقيل:ِّسنةِّ

ِّ،ِّوقيلِّغريِّذلك.ِِِِّّّّه30وقيل:ِّسنةِّ

1/180ِّ(،ِّواإلصابةِّ)34رقم1/168ِِّّ(،ِّوأس دِّالغابةِّ)6رقم1/65ِِّّانظر:ِّاالستيعابِّ)
ِّ(.32رقمِّ

(3ِّ)(ِّ ِّ(.2/39ِّانظر:ِّالكش ا ِّللز م  ش ر ي  
 )حسني(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 لق   ِّ)(5ِّ)

ِّ(.3/1047ِّانظر:ِّعجالةِّاحملتاجِّالب ِّامل
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ِّ
 
ِّامل ِّالس ِِّّي ِّع ِّف ِّاوالر ِِّّي ِّف ِّر ِّاو ِّوقال ِّكتاب ِّالش ِِّّ:(1)ر قةيف ِّيفِّالقراءة ِّالواحد ِّكخرب اذة
ِّ.(2)وجوبِّالعمل

ِّبهِّ،إفالؤهمِّإىلِّامليتِّبألنثىِّ:واملعىنِّيفِّذلك ِّ،فكانِّحكمهمِّحكمِّم ِّأفلوا
ِّكور.همِّبلذ ِّء ِّإفالِّخبال ِّأوالفِّاألبوي ِّوأوالفِّاألبِّفإن ِّ

َانَ نَموَاث َ أمََابنَ َدَألمَوَمَ(4)وأمََدَ لمَوَمَيتَ لمَمل ََنَ كَأَيَملَمَإنَ َم َ للَأ)َلثالث ِِّّ(3)أيَ(وهَأوَم)َ:الَمقَم
َاإلَ مَ  ِّأحدمهاِّ(5)(اتَ وَمخَمالَموَمَةَ وَمخَ ن ِّم  ِّأو ِّاألبوي  ِّم  ِّكاان ِّتعاىلِّ؛أيِّسواء  :ِّلقوله

االب ِِّّ(7)وولد (6)ژۅۉژ:إىلِّقولهِّژھ  ے  ے  ۓ  ۓژ
ِّأيتِّبيانه.كماِّسيِِّّ(8)خوةاإلِّمعِّوقدِّيفرضِّللجد  ِِّّ،هِّقاضمِّمقامهغريِّمذكورِّيفِّاآليةِّلكن ِّ

                                                           
 ة(.ِّن ِّ)الس ِِّّ)ب(يفِِّّ(1)
ِّ)ِّ(،ِّوالش رحِّالكبري15/329انظر:ِّاحلاويِّالكبريِّ)(2ِّ) ع ي  

ِّ(.11/241ِّللر اف 
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أي(ِِّّ(3)
 )وال(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
ِّوتستحقِّاألم ِّالث لثِّبثالثةِّشروط:(5ِّ)
 عدمِّالفرعِّالوارثِّذكرا ِّكانِّأوِّأنثى.ِّ -1
 عدمِّاجلمعِّم ِّاإلخوة.ِّ -2
 أنِّالِّتكونِّاملسألةِّإحدىِّالع م ر ي تني.ِّ -3

ِّوأم ِّوأب.ِِّّرفأكثِّوالع م ر ي تانِّمها:ِّزوجِّوأم ِّوأب،ِّوزوجة
ِِّّ(.89ِّ،92(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص48ِّانظر:ِّالفواضدِّاجللي ةِّ)صِّ

ِّ(.11ِّسورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)(6ِّ)
ِّ(.ب)ِّيفِّيوجدِّال(ِّمقامهِّقاضمِّلكن هِّاآلية،ِّيفِّمذكورِّغريِّاالب ِّوولد:ِّ)قولهِّ(7)
ِّللجد  ِّمعِّاإلخوةِّعندِّتوريثهمِّأربعِّحاالت:ِّ(8ِّ)
 حينهاِّبلت عصيب.ِِّّأنِّي قاسمِّاإلخوةِّفريث -1
 أنِّي فرضِّلهِّثلثِّمجيعِّاملالِّعندِّعدمِّأصحابِّالفروض.ِّ -2
 أنِّي فرضِّلهِّثلثِّالباقيِّبعدِّأصحابِّالفروض.ِّ -3
 أنِّي فرضِّلهِّسدسِّمجيعِّاملال.ِِّّ -4

ِّ(.145ِّ،146(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص72ِِّّ-70انظر:ِّالفواضدِّاجللي ةِّ)صِّ
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َ)َأيِّللم  َِّ(المَموَم)َ:الَمقَم َ ت َملمَأَمسَ َمَميف  َي َممَمَثَألَأث َأَ(1)ني  َجَ وَ الزَ َ(3)ضَ رَ ف َمَدَمعَ ب َمَ(2)ىقَمب َ ا
ِّ.(انَ وَمب َمأمَوَمَةَ جَموَ وَزَمأمََانَ وَمب َمأمَوَمَجَ وَ اَزَممهأَموَمَةَ جَموَ الزَ َ(4)وأمَ/

ِّ،قوالِّيوافِّالِّيصح ِِّّ،يبقىِّسهمِّعلىِّثالثةِّ،صفوجِّالن  ِّللز ِِّّ:ففيِّاألوىلِّ(5)أي
ِّ.(6)سهمِّوللم  ِِّّ،بِّسهمانوللِّ،وجِّثالثةللز ِِّّ،ةتضربِّاثننيِّيفِّثالثةِّتبلغِّست ِّ

سهمِّفهيِِّّوللم ِِّّ،للبِّسهمانِّ،يبقىِّثالثةِّ،بعِّسهمالر ِِّّ(7)وجة/للز ِِّّ:انيةويفِّالث ِّ
ِّ.(8)م ِّأربعة

                                                           
ِّوبلغ ر او ي ِّأيضا .ِّوت سم يانِّبملسألتنيِّالع م ر ي  ت نيِّ(1ِّ)
 )بقي(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 ِّ)بعدِّالز وج(ِّبدونِّ)فرض(.ِّ(ف)يفِِّّ(3)
ِّب(.17ِّ)أوِّالز وجة(ِّبدايةِّ)ف/(4ِّ)
 ِّ)وأبوانِّففي(ِّبدونِّ)أي(.ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(6)

ِِِّّّ2/3ِّ6ِّ
1ِّزوجِّ(13)

2

 1ِّ3ِّ
1ِّأمِّ

3

ِّبِّ
1ِّ

1ِّ
2ِِّّالباقيِّأبِّ

 ِّ:ِّشرحِّاجلدول
ِّالباقيِّ)1(،ِّللز وجِّ)2ألةِّم ِّمرجِّالز وجِّ)أصلِّاملس ِّثلثِّالباقي،ِّوُندِّأن  (،ِّمنكسر1ِّ(،ِّوللم  
ِّفنضربِّ)3علىِّ) ِّوهوِّمرجِّالث لثِّومباي ِّله، ِّم ِّ)3(، ِّاملسألة ِّفتصح  ِّيفِّأصلِّاملسألة )6ِّ،)

ِّثلثِّالباقيِّ)3للز وجِّالن  صفِّ) ِّ(.2ِِّّ(،ِّوللبِّالباقيِّ)1(،ِّوللم  
ِّأ(.20بدايةِّ)ب/ِّةِّالربع()للز وج(7ِّ)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(8)

ِِِّّّ4ِّ
1ِّزوجةِّ(14)

4

 1ِّ
1ِّأمِّ

3

1ِِّّبِّ
2ِِّّالباقيِّأبِّ ِّ
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ِّيفِّاملسألتنيِّالث ِِّّ:(1)انب ِّوقالِّاب ِّالل ِّ ِّاآليةِّعمال ِِّّ؛(2)لثِّكامال ِّها وِّوهِّ(3)بظاهر
ِِّّ.(4)اسِّرضيِّهللاِّعنهماقولِّاب ِّعب ِّ

                                                           

هوِّأبوِّاحلسنيِّحمم دِّب ِّعبدِّهللاِّب ِّاحلس ِّالب ص ر ي ،ِّاملعرو ِّبب ِّالل ب انِِّّابنَالل ب ان:(1ِّ)
ِّأيبِّالعب اسِّاأل ث  ر ِّ ِّم  ِّمسع ِّيفِّالفراض،، ِّصاحبِّكتابِّاإلجياز ِّب ِّالفرضي  ، ِّواحلس ِّب ِّحمم د م

ِّوأبوِّاحلس ِّحمم دِّب ِّحيىيِّب ِّ ِّوغريمها،ِّوأخذِّعنهِّأبوِّأدمدِّب ِّأيبِّم سلمِّالفرضي  عثمانِّالف س و ي  
ِّ.ِّه402س ر اقةِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ

(ِّ (،ِّوطبقاتِّالفقهاءِّالش افعي  ني328ِّرقم4/154ِِّّانظر:ِّطبقاتِّالش افعيةِّالكربىِّللس ب ك ي  
ب ةِّ)18رقم1/355ِِّّالب ِّكثريِّ) ِّ(.152ِّرقم1/187ِِّّ(،ِّوطبقاتِّالش افعيةِّالب ِّقاضيِّش ه 

ِّالث لثِّكامال :ِّ(2) ِّوهذهِّصورهتاِّإذاِّكانِّمعِّاألبوي ِّزوجِّوفرضِّللم  
ِِِّّّ6ِّ

1ِّزوجِّ(15)

2

 3ِّ
1ِّأمِّ

3

 2ِّ
1ِِّّالباقيِّأبِّ

ِّالث لثِّكامال :وهذهِّصورهتاِّإذاِّكانِّمعِّاألبوي ِّزِّ ِّوجةِّوفرضِّللم  
ِِِّّّ12ِّ

1ِّزوجةِّ(16)

4

 3ِّ
1ِّأمِّ

3

 4ِّ
5ِِّّالباقيِّأبِّ ِّ

ِّ(.99انظر:ِّاإلجيازِّالب ِّالل ب انِّ)صِّ(3ِّ)
ِّوأبوي ،ِّوامرأة ِّوأبوي ِّ)(4ِّ) ِّيفِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّيفِّزوج  رقم1/686ِِّّأخرجهِّالد ار مي 
3085ِِّّ ،3087ِِّّ ِّفرضِّاألم  3089ِّ، ِّبب: ِّكتابِّالفراض،، ِّيفِّالس ن ِّالكربى، ِّوالب  ي  ه ق ي  ،)ِّ

ِّ(.12308ِِّّ-12305ِّرقم6/375ِِّّ)

ِّ(.1679ِّرقم6/123ِِّّوهذاِّاألثرِّصح حهِّاأللب انِّيفِّاإلرواءِّ)
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ِّالك ِّ ِّيف ِّأيضا ِِّّ(1)ايةف ِّووقع ِّذلك ِّس ِِّّعزو ِّاب  جي ِّر ِّإىل
ِّالش ِِّّ،(2) ِّيف ِّ(3)املوالذي

ِّش ِّ ِّع  حي ِّر ِّحكايته
ِّبلش  ِِّّ-ِّ(4) ِّالقاضيِّ-نيِّاملعجمة ِّبهِِّّ،(5)رفليحر ِّ/ِّ،يعن ِّجزم وما

ِِّّ.(6)فِّهوِّالذيِّعليهِّاجلمهوراملصن  ِّ
ََ:(7)هوهووجَ 

 ِّ ِّاأبن ِّشارك ِّللم  ِّه ِّفرضِّفكان ِّذو ِّف ِِّّألبوي  ِّالفرضثلثِّما ِّع  ِّلوِِِّّّ،ضل كما
ِِّّ.(9)بنتِّ(8)شاركهما

                                                           
ِّ(.12/487انظر:ِّك فايةِّالن بيهِّالب ِّالر  ف  ع ةِّ)(1ِّ)
 (.ح)شريِّ(ف)يفِِّّ(2)
ِّ(.711انظر:ِّالش املِّالب ِّالص ب اغِّ)صِّ(3ِّ)
(4ِّ)

ضي،ِّالك ن د ي ،ِّالك ويف  ،ِّويقال:ِّش ر ي حِّب ِّب ِّاحل ارثِّب ِّق  ي سِّالقاِّهوَأبوَأأممي ةَشأرمي حَأ
ِّفم ِّبعده،ِّ ي ل،ِّم ِّاملخضرمني،ِّاستقضاهِّعمرِّعلىِّالكوفةِّمث ِّعلي  ش ر حب يل،ِّوي قال:ِّاب ِّش ر اح 
ِّأيبِّ ِّب  ِّاخلَّ ابِّوعلي   ِّب  ِّحد ثِّع ِّعمر ِّاحلج اج، ِّم  ِّبسنة ِّموته ِّقبل ِّالقضاء واستعفىِّم 

ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّطالبِّرضيِّهللاِّعنهماِّوغريمها،ِّوحد ِّ ،ِّوقيل:ِّيفِّه78ثِّعنهِّالش ع ب  ِّوالن خ ع ي 
ِّ،ِّوقيلِّغريِّذلك.ِِِِّّّّه80سنةِّ

(،ِّوهتذيب44ِّرقم1/47ِِّّ(،ِّوتذكرةِّاحل ف اظِّ)290رقم2/460ِِّّانظر:ِّو ف  ي اتِّاألعيانِّ)
ِّ(.564ِّرقم4/326ِِّّالت هذيبِّ)

ِّاملنذرِّيفِّاإلشرا ِّ)(5ِّ) حل ىِّ)(،ِّواب4/323حكاهِّع ِّش ر ي حِّاب  
 
ِّح زمِّيفِّامل   8/274ِّ،)

ِّعبدِّالربِّيفِّاالستذكارِّ) ر ان  ِّيفِّالبيانِّ)5/332واب   ِّر شدِّيفِّبدايةِّاجملتهد9/40ِّ(،ِّوالع م  (،ِّواب  
غنِّ)4/1563)

 
ام ةِّيفِّامل ِّ(.9/23ِّ(،ِّواب  ِّق د 

ِّ(.6/148ِّ(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)3/1055انظر:ِّعجالةِّاحملتاجِّ)(6ِّ)
 (.ِّاركِّاألبوانِّيفِّفرضتشِّ)ووجههِّ(ب)يفِِّّ(7)
 )شاركها(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(9)

ِِِّّّ6ِّ
1ِّبنتِِّّ(17)

2

 3ِّ
1ِّأمِّ

6

 1ِّ
1ِّأبِّ

6

2ِِّّ+ِّبِّ ِّ

 أ[17]أ/
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 ِّتعاىل ِّسوىِِّّفإن ِِّّ،(1)ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ ژِّ:ولقوله ِّما ِّهو مرياثهما
ِّ.ماِّورثهِّاألبوانِّفلمِّجيزِّأنِّتزافِّعلىِّثلثِّ،وجنيمرياثِّالز ِّ

 ِّ ِّملِّيك ِّزوجِّوالِّزوجهِّهللاِّتعاىلِّجعلِّاملالِّبنيِّ(2)وألن ِّللم  ِِّّ،أثالاث ِِّّاألبوي ِّإذا
للم  ِِّّ(3)ِّماال ِّث ِّفحصلِّللبِّم ِِّّ،لثانوللبِّالث ِِّّ،لثالث ِّ

فإذاِّكانِّمعهماِّزوجِّأوِّ ،(4)
ِِّّ.والباقيِّبينهماِّأثالاث ِِّّ،(5)أخذِّفرضهِّ،زوجة

 ِّ ِّالز ِِّّوألن ِّأيخذه ِّوالز ِّما ِّ/إّن ِّوج ِّبلس ِِّّ(6)اوجة ِّيؤخذِّ،ببأيخذه ببِِّّبلس ِِّّ(7)وما
ِّالرت ِّكالَّ ِّ ِّعلى ِّ/بنيِّ(8)فإذا ِِّّ،كةارئ ِّيكون ِّبعده ِّالث ِِّّ(9)الباقي ِّعلى لثِّاألبوي 
ِِّّ.لثنيوالث ِّ

                                                           

ِّ(.11ِّسورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)(1ِّ)
 (.)وأن ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
(ب)يفِِّّ(3)  زايفةِّ)حصل(.ِّبِّ(ِّ)م ث الِّماِّحصلِّللم  
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِّّّ3ِّ

1ِّأمِّ(18)

3

 1ِّ

2ِِّّبِّأبِّ
ِّ
ِّأيِّالز وجِّأوِّالز وجة.ِّ(5ِّ)
اِّأيخذه(ِّبدايةِّ)ف/(6ِّ) ِّأ(.18ِّ)إّن 
 ِّأيخذه(.وماِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(7)
ِّيفِّ)ف(ِّ)فإن (.ِِّّ(8)
ِّب(.20)بنيِّاألبوي (ِّبدايةِّ)ب/(9ِّ)
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ِّاملصن  ِّوإّن ِّ ِّقال ِّواألصحابا ِّيبقىِّ:ف ِّما ِّيقولواِّ،(1)ثلث ِّيفِِّّ:ومل ِّاملال سدس
ِّ.(2)حمافظةِّعلىِّاألفبِّيفِّموافقةِّلفظِّالقرآنِّ،انيةوربعهِّيفِّالث ِِّّ،األوىل

لقولهِِّّ(؛نَ ابَ َدَألَموَوَمأمََدَ لمَوَمَيتَ لمَمل ََانَمكَمََاذَمإ ََ(3)بَأالَمَ:ةَ عَمب َ سَمَضَأرَ ف َمَسَأدَأالسَ وَم)َ:الَمقَم
ِّ.(4)ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ  ژِّ:تعاىل

ِِّّ.(7)مجاعطالقِّاآليةِّمعِّاإلأيِّإلِّ(6)(كلَ ذَمكَمََ(5)د َ لجَمل َوَم)َ:الَمقَم
َكَمذَمإ ََم َ لَأل َوَم)َ:(8)الَمقَم َوَمأمََدَ لمَوَمَيتَ لمَمل ََانَما َاث َ أمََنَ ابَ َدَألَمو َةَ خوَماإلَ َنَممَ َانَ نَمو

:ِّإىلِّقوله    ژھ  ے  ے  ۓ  ۓژ :ِّلقولهِّتعاىلِّ؛(9)(اتَ وَمخَمالَموَم
                                                           

 )بقي(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
(2ِّ )ِّ ي  ِّانظر: ِّللز ر ك ش  ِّالوه اج راج ِّ)صِِّّالس   ِّعليِّأدمد ِّالعزيز ِّعبد ِّوع258بتحقيق جالةِّ(،
ِّ(.4/143ِّ(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)3/1055احملتاجِّ)
ِّ.أنثىِّأوِّكانِّذكرا ِِّّالوارثِّالفرعِّوجوف:ِّوهوِّواحدِّبشرطِّالس دسِّاألبِّويستحقِّ(3)

نشوري ةِّ)صِّ ِّ(.95(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص58ِّانظر:ِّالفواضدِّالش  
ِّ(.11ِّسورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)(4ِّ)
 (.ِّاجلد ِّوِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(5)
ِّجلد ِّالس دسِّبشرطنيِّومها:ِّويستحقِّا(6ِّ)
 وجوفِّالفرعِّالوارثِّذكرا ِّكانِّأوِّأنثى.ِّ -1
 عدمِّاألبِّواجلدِّاألقربِّمنه. -2
نشوري ةِّ)صِِّّ ِّ(.96(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص60ِّانظر:ِّالفواضدِّالش  
(7ِّ )(ِّ ِّاملنذر ِّاإلمجاعِّالب  ِّ)1/96انظر: ِّاملنذر ِّواإلشرا ِّالب  ِّواإلقناعِّيف4/348ِّ(، ،)

ِّ(.3/1048(،ِّوعجالةِّاحملتاجِّ)2/99ِّ،100مساضلِّاإلمجاعِّ)
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)قال:(ِِّّ(8)
ِّوتستحقِّاألم ِّالس دسِّيفِّحالتنيِّومها:ِّ(9ِّ)
 إم اِّوجوفِّالفرعِّالوارثِّذكرا ِّكانِّأوِّأنثى.ِّ -1
 أوِّوجوفِّاثننيِّفأكثرِّم ِّاإلخوة.ِّ -2

= 
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ِّ.(1)ژې  ې        ې  ې     ى  ىژ
ِّ
 
ِِّّ.(2)(اهدالِّجم ِّإوملِّخيالفِّفيهِِّّ،مجاعِّيفِّولدِّاالب وانعقدِّاإل)ِّ:ي ِّف ِّر ِّاو ِّقالِّامل

اجلمعِِّّألن ِِّّ؛ثنيةيةِّورفتِّبصيغةِّاجلمعِّالِّالت ِّاآلِّمعِّأن ِِّّكتفاءِّبألخوي اإلِِّّ(3)ام ِّأوِّ
ِِّّ.(4)ِّبهِّع ِّاالثننيقدِّيعرب ِّ

ةِّاملَّلقةِّاملقصوفِّاجلمعي ِِّّألن ِِّّ،خوي خوةِّهناِّيتناولِّاأللفظِّاإل)ِّ:ي ِّر ِّش ِّم  ِّوقالِّالز ِّ
ِّ.(5)(ةم ِّغريِّكمي ِّ

ِّاحل ِّ ِّصحيح ِّوقالاك ِّويف ِّاإلِّ:(6)م ِّعب ِِّّأن ِِّّ،سنافصحيح ِّ/احتج ِّاب  علىِِّّ(7)اس
فقالِّعثمانِّرضيِِّّ(دسِّبألخوي ِّوليساِّإبخوةالس ِِّّ(8)هاِّ/إىلكيفِّترف ِّ)ِّ:عثمانِّوقال

ِِّّ.(11)(اسِّبهوتوارثِّالن ِِّّ(10)ومضىِّيفِّالبلدِّ،شيءِّكانِّقبليِّرف ِِّّ(9)الِّأستَّيع)ِّ:هللاِّعنه
                                                           

= 

نشوري ةِّ)صِّ ِّ(.95(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص58ِّانظر:ِّالفواضدِّالش  
ِّ(.11ورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)س(1ِّ)
ِّ(.8/98ِّانظر:ِّاحلاويِّالكبريِّ)(2ِّ)
 .بدونِّالواوِّا()أم ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
(4ِّ )(ِّ ِّالن بيه ِّكفاية ِّ)12/486انظر: ِّالوه اج ِّوالن جم ِّاألخيار6/133ِّ(، ِّوكفاية ،)
ِّ(.386ِّ)ص

(5ِّ)(ِّ ِّ(.2/36ِّانظر:ِّالكش ا ِّللز م  ش ر ي  
 بدونِّالواو.)قال(ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
ِّب(.18ِّتج ِّعلىِّعثمان(ِّبدايةِّ)ف/)اح(7ِّ)
ِّأ(.21ِّ)إىلِّالس دس(ِّبدايةِّ)ب/(8ِّ)
 يستَّيع(.ِّالِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(9)
ذكرهِّالش ارحِّبلفظ:ِّ)ومضىِّيفِّالبلد(،ِّوالذيِّوقفتِّعليهِّيفِّالكتبِّاملسندةِّبلفظ:ِِّّ(10)

ِّ)ومضىِّيفِّاألمصار(.
(11ِّ ِّيفِّكتابِّالفراض،ِّ)( ِّاحلاكم 4/372ِِّّرواه ِّحديثِّصح7960رقم ِّهذا ِّوقال: يحِّ(

ِّاإلسنافِّوملِّخيرجاه.ِّ
= 
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ِّاسِّاخلال .ظهرِّاب ِّعب ِّمجاعهمِّعليهِّقبلِّأنِّي ِّإفأشارِّإىلِّ
ِّ/أن ِّوي ِّ ِّقالروى ِّقوم ِّ)ِّ:ه ِّغالمحجبها ِّاي ِّح ِّوألن ِِّّ؛(1)(ك ِّيتعل ِّج ِّه ِّ،بعدفِّ(2)قب

ِّ.(3)كحجبِّالبناتِّلبناتِّاالب ِّلهفكانِّاالثنانِّأو ِّ
ي  ِّر ِّص ِّ ِّالب ِّس ِّاحل ِِّّ(4)وع 

ِّة ِّإالِّثالثِّالث لثِّإىلِّالس دسِّ(6)م ِّهِّالِّحيجبِّاألم ِّأن ِِّّ(5)

ِّ.(7)إخوةِّذكور
                                                           

= 

(ِّ ِّفرضِّاألم   ِّبب: ِّكتابِّالفراض،، ِّيفِّالس ن ِّالكربى، ِّأيضا ِّالب  ي  ه ق ي  رقم6/373ِِّّورواه
12297.)ِّ

وهذاِّاألثرِّصح حهِّاحلاكم،ِّووافقهِّالذ ه ب  ِّيفِّالت لخيص،ِّوقالِّعنهِّاحلافظِّاب ِّحجر:ِّ)وفيهِّ
ِّ(.1678ِّرقم6/122ِِّّاأللب ان ِّيفِّاإلرواءِّ)ِّ(،ِّوضع فه1410رقم3/186ِِّّنظر(ِّالت لخيصِّاحلبريِّ)

(8/271ِّإىلِّاب ِّحزمِّيفِّاحملل ىِّ)ِّ(303ِّرقم352ِّصِّ)عزاهِّاب ِّكثريِّيفِّحتفةِّالَّ البِِّّ(1)
ِّملِّأقفِّفيهِّعلىِّهذهِّالل فظةِّوهللاِّأعلم.ِّ ِّوقصدِّبذلكِّأصلِّاحلديث،ِّالِّهذهِّالل فظةِّبذاهتا؛ِّفإن  

 .ِّ(ب)وجدِّيفِّيالِّ)ح ج بِّيتعل ق(ِِّّ(2)
(3ِّ )(ِّ ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري ِّالش رح ِّ)6/457انظر: ِّالن بيه ِّوكفاية ِّالوه اج12/486ِّ(، ِّوالس راج ،)
ِّبتحقيقِّعبدِّالعزيزِّعليِّأدمدِّ)صِّ ي   ِّ(.220ِّللز ر ك ش 

ِّ(.ب)ِّيفِّيوجدِّال(ِّذكورِّإخوةِّثالثةِّإالِّ-ِّإىلِّ-ِّالب ص ر ي  ِِّّاحل س  ِّوع :ِّ)قولهِّ(4)
احل س  ِّي س ارِّالب ص ر ي ،ِّيقال:ِّموىلِّزيدِّب ِّاثبت،ِّويقال:ِِّّب ِّأيبِّهوَأبوَسعيدَاحلمسمن(5ِّ)

يفِّخالفةِّعمرِّب ِّاخلَّابِّرضيِّهللاِّعنه،ِّحد ثِّع ِّعثمانِِّّه21موىلِّمج  يلِّب ِّق َّ ب ة ،ِّولدِّسنةِّ
ب ِّعف انِّوع مرانِّب ِّح ص نيِّرضيِّهللاِّعنهماِّوغريمها،ِّوحد ثِّعنهِّق  ت اف ةِّوأ ي وبِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ

ِّ.ِِّّه110ِّ
(ِّ ِّاحلف اظ ِّتذكرة 1/57ِِّّانظر: ِّ)66رقم ِّبلو ف  ي ات ِّوالوايف ،)12/190ِِّّ (،3526ِّرقم

ِّ(.488ِّرقم2/263ِِّّوهتذيبِّالت هذيبِّ)
ِّيفِّ)ف(ِّ)الِّحيجبِّاألم ِّإالِّثالثِّإخوة(.(6ِّ)
ِّبتحقيقِّعبدِّالعزيزِّعليِّأدمد8/98ِّانظر:ِّاحلاويِّالكبريِّ)(7ِّ) ي   (،ِّوالس راجِّالوه اجِّللز ر ك ش 
ِّ(.6/134ِّوالن جمِّالوه اجِّ)(،219ِّ)صِّ

 ب[17]أ/
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فِّإذاِّكماِّأطلقهِّاملصن  ِِِّّّ،شرتطِّأنِّيكونِّاالثنانِّم ِّاإلخوةِّواألخواتِّوارثنيوالِّي ِّ
ِّ.(4)(3)كانِّاألخِّللبِّالِّيرثِِّّ(2)وإنِّ،اّناِّإليهرف ِّماِّي ِّفإّن ِِّّ،(1)انعملِّيقمِّهبماِّم ِّ

ِّ.(6)(5)والِّيراثنِّدسِّمعِّاجلد  ِّإىلِّالس ِِّّاّناماِّيرف ِّفإّن ِِّّوكذاِّإنِّكاانِّم ِّاألم  ِّ

                                                           

،ِّواختال ِّالد  ي .(1ِّ) أيِّم ِّموانعِّاإلرثِّوهي:ِّالقتل،ِّوالر  ق 
ِّ 

ماِّاألم  ِِّّللبِّالِّيرث.ِّوكذاِّإنِّكاانِّم ِّاألخِّكانِّوإن:ِّ)قولهِّ(2) ِّيفِّيوجدِّال(ِّيرف اّناِّفإّن 
ِّ(.ب)

 (.6/18تاجِّ)(،ِّوّنايةِّاحمل6/401(،ِّوحتفةِّاحملتاجِّ)6/134انظر:ِّالن جمِّالوه اجِّ)ِّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(4)

ِِِّّّ6ِّ

1ِّأمِّ(19)

6

 1ِّ

5ِِّّالباقيِّأخِّشقيقِّ

ِّ__ِّ__ِّأخِّألبِّ
ِّ

ِّاملَّالبِّ)ِّ(5) ِّأسىن ِّعلى ِّالكبري ِّالر م ل ي ِّحاشية ِّوحتفة3/7انظر: ِّ،(6/401)ِّاحملتاجِّ(،
ِّ(.6/18)ِّاحملتاجِّوّناية

ِّمنعِّ ِّمانعِّإرثِّكرق   ِّأوِّأبحدمها ب ها(ِّالن جمِّالوه اجِّقالِّالد م ري  ي :ِّ)ولوِّكانِّهبما م ِّح ج 
(6/134.) 

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(6)

ِِّّ 6ِّ

1ِّأمِّ(20)

6

 1ِّ

5ِِّّالباقيِّجدِّ

ِّ          ِّ          ِّأخوانِّألمِّ
ِّ
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ِّ.(1)ديلِّبهِّإالِّيفِّهذهوالِّيوجبِّحجبِّالوارثِّمب ِّي ِّ
ِِّّ:(2)فوائد
ِّم ِِّّ:األوىل ِّولدي  ِّولدت ِّوأربعةِّ(3)ني  ِّق  ِّز ِّت ِّل ِّلو ِّرأسان ِّأيديِِّّ(4)هما ِّوأربعة أرجل

ِّقالهِّاب  ِِّّ،(5)حكمِّيفِّاحلجبِّواملرياثِّوالقصاصِّوغريهِّوفرجانِّفهماِّكاالثننيِّيفِّكل  ِّ
ِِّّ.(6)انَّ ِّالق ِّ

ِّو ِِّّ:انيةالث ِّ ِّزوج ِّ/بشبهةط ِّذات ِّ(7)ئت ِّبولد، ِّ،وأتت

                                                           

ِّحيجبونِّاألم ِّم ِّالث لثِّإىلِّ(1ِّ) ِّمعِّاإلخوةِّألم،ِّفإن ِّاجلمعِّم ِّاإلخوةِّألم   أيِّيفِّصورةِّاألم  
ِّ مِّي دلونِّبألم   ِّع ِّبقي ةِّالورثة.الس دسِّمعِّأّن  ِّإىلِّامليت،ِّوهذاِّمم  اِّانفرفِّبهِّاإلخوةِّألم  

 (.4/146ِّ(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/407(،ِّوحتفةِّاحملتاجِّ)6/16انظر:ِّروضةِّالَّ البنيِّ)
ِّق  ِّز ِّت ِّل ِّلوِّولدتِّولدي ِّم ِِّّ:األوىلِّ:)فواضدقوله:ِِّّ(2) لثِّإىلِّهاِّم ِّالث ِّالذيِّرف ِِّّأن ِِّّ-إىلِِّّ-ِّني 

 .ِّ(ب)وجدِّيفِّي(ِّالِّتهقو ِّدسِّالولدِّل ِّالس ِّ
ِّبه.ِّانظر:ِّالص  حاحِِّّ(3) ق  ِّبه،ِّأيِّل ص  ِّل ز وقا ،ِّوال ت  ز ق  ِّي  ل ز ق  يء  ِّالش يء ِّبلش   م ل ت ز ق  ني  :ِّم ِّل ز ق 

ِّ(.26/354(،ِّواتجِّالعروسِّ)10/329(،ِّولسانِّالعربِّ)4/1549)
 )وأربعِّأرجلِّوأربعِّأيدي(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
(5)ِّ(ِّ ِّالوه اج ِّالن جم ِّاملَّالبِّيفِّشرحِّروضِّالَّ البِّ)(6/135انظر: ِّوأسىن ،4/90ِّ،)

ِّ(.4/135ومغنِّاحملتاجِّ)
اف ي ،ِّاملعرو ِّبب ِّالق َّ ان،ِّابنَالقمط ان:َِّ(6) هوِّأبوِّاحلسنيِّأدمدِّب ِّحمم دِّب ِّأدمدِّالب غد 

ِّوغريمها،ِّ  ر و ز ي  
ِّوأيبِّإسحاقِّامل ِّاب ِّس ر ي ج، ِّأخذِّع  ِّصاحبِّكتابِّالفروع، ِّالش افعية، م ِّكبار

نِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّوأ  ر ز ب 
ِّوأبوِّاحلس ِّاب ِّامل ِّ.ه359خذِّعنهِّاب ِّك ج  

(ِّ ِّالب ِّالش افعي  نيِّالفقهاءِّ(،ِّوطبقات917رقم2/146ِِّّانظر:ِّطبقاتِّالش افعيةِّلإل سن و ي  
ب ةِّقاضيِّالب ِّالش افعيةِّوطبقاتِّ،(4رقم1/278ِِّّ)ِّكثري ِّ(.74ِِّّرقم1/96ِِّّ)ِّش ه 

ِّأ(.19ِّ)بشبهةِّوأتت(ِّبدايةِّ)ف/(7ِّ)
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وجِّولدانِّم ِّغريهاِّوكانِّللز ِِّّ،وقهِّأبحدمهاماتِّالولدِّقبلِّحل ِِّّمث ِِّّ،كونهِّمنهماِِّّ(1)واحتمل
ِّللو ِّ ِّولد ِّالعكساط ِّوال ِّأو ِّللم  ِِّّ،ئ ِّللش ِّالث ِِّّفهل ِّأوِّلث ِّللميت ِّأخوي  ِّكوّنما كِّيف

ِِّّ؟ِّهِّاليقنيدسِّألن ِّالس ِّ
ِّ.(2)دسالس ِِّّ:هماأصح ِِّّ:وجهان

ِّاألم  ِِّّ:الثةالث ِّ ِّمع ِّاجتمع ِّاإلِّإذا ِّم  ِّواثنان ِّاالب  ِّولد ِّأو ِّاألالولد ِّأو خواتِّخوة
ِّفالظ ِّ

 
ِّامل ِّصاحب ِّقال ِّكما ِّر ِِّّأن ِِّّ:بل َِّّ ِّاهر ِّالف ِّالذي ِّم  ِّالس ِّث ِّها ِّإىل ِّالولدِّلث دس

ِِّّ.(3)هت ِّقو ِّل ِّ

                                                           

 (.كونهِِّّ)واشتبهِّواجتهدِّ(ف)يفِِّّ(1)
(2)ِّ(ِّ ع ي  

ِّالش رحِّالكبريِّللر اف  ِّالَّ البنيِّ)9/470انظر: ِّوروضة ِّالوه اج8/392ِّ(، ِّوالن جم ،)
(6/136ِّ.)ِّ

ِّقالِّالن وويِّيفِّالر وضة:ِّ)األصح ِّأوِّالص حيحِّأن هِّالس دس،ِّوهللاِّأعلم(.

ِّاألم ِّ ِّ)أتخذ ت م ي : ِّاه ي   ِّح ج ر ِّاب  اِّالس دس؛ِّوقال ِّويوقفِّتقدير،ِّكل  ِِّّعلىِّتستحق هِّألّن 
ِّأوِّهاِّظهورهِّاحتمالِّمعِّمستحق  ه،ِّيفِّللش ك  ِِّّالبيان؛ِّإىلِّالورثةِّبقي ةِّوبنيِّبينهاِّاآلخرِّالس دس
يِّفالِّلغريها، ت ض  ِّ.(6/420)ِّاحملتاجِّله(ِّحتفةِّألخذهاِّيقينا ِِّّم ق 
ِّ(.272لشمريِّ)صِّانظر:ِّاملَّلبِّالعايل،ِّبتحقيق:ِّحسنيِّب ِّحممدِّاِّ(3)

اِّجعلِّهاِّالث لثِّعندِّعدمِّالولد(ِّاالبتهاجِّيفِّ اِّإّن  قالِّالس ب ك ي :ِّ)وينبغيِّالقَّعِّبذلك؛ِّألّن 
ِّ(.264)صِِّّالفيفيِّحيىيِّشرحِّاملنهاجِّبتحقيقِّحس 

ي :ِّ)ولو ِّاألبِّإىلِّحجبهاِّفاضدةِّرجوعِّذلكِّالقتضىِّلإلخوةِّاحلجبِّأضيفِّوقالِّالز ر ك ش 
راجِّالوه اجِّبتحقيقِّعبدِّبهِّيقلِّوملِّعدمه،ِّعندِّوهِّكماِّالولد،ِّوجوفِّمع ِّعليِّالعزيزِّأحد(ِّالس  

ِّ(.219ِّ)صِِّّأدمد
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رضيِّهللاِّعنهِِّّ(2)تام ِّةِّب ِّالص ِّاف ِّب ِّمِّع ِّع ِّاك ِّملاِّروىِّاحل ِِّّ(1)أيِّ(اتَ دَ لجَمل َوَم)َ:الَمقَم
ِّوسل ِّصل ِِّّب ِّالن ِِّّأن ِّ ِّللجد ِّىِّهللاِّعليه ِّقضى ِّاملرياثِّبلس ِّم ِّ:قالِّمث ِِّّ،دسِّبينهماتنيِّم 

ِّ.(3)يخنيحديثِّصحيحِّعلىِّشرطِّالش ِّ
ِّمرا ِّم ِّويف ِّحديث ِّم  ِّفاوف ِّأيب ع ِِّّ(4)نصورسيل

                                                           

 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أي(ِِّّ(1)
ِّأبوِّالوليد،ِِّّهوَعأبمادمةَبنَالص ام تِّ(2) ي ، ِّاخل ز ر ج  رِّاألن ص ار ي ، ب ِّق  ي سِّب ِّأ ص ر مِّب ِّف ه 

ملشاهدِّكل هاِّمعِّرسولِّهللاِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّروىِّش ه دِّالع ق بةِّاألوىلِّوالث انية،ِّوشهدِّبدرا ِّوا
ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّكثريا ،ِّوروىِّعنهِّأنسِّب ِّمالكِّوجابرِّب ِّعبدِّهللاِّرضيِّهللاِّعنهماِّ ع ِّالن ب  

ِّ.ه45،ِّوقيل:ِّسنةِّه34ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ

ِّواإلصابةِّ،(2791رقم3/158ِِّّ)ِّالغابةِّوأسدِّ،(1372رقم2/807ِِّّ)ِّانظر:ِّاالستيعاب
ِّ(.4515رقم3/505ِِّّ)

ِّعلىِّصحيحِّحديثِّ)هذاِّ(ِّوقال:7984رقم4/378ِِّّرواهِّاحل اك مِّيفِّكتابِّالفراض،ِّ)ِّ(3)
ِّخيرجاه(.ِّوملِّالش يخنيِّشرط

ِّالب  ِّاوروِّ ِّأيضا  ِّالس ِِّّي ِّق ِّه ِّي  ِّه ِّالكربىيف ِّالفراض،،ن  ِّكتاب ِّواجلد تنيِِّّ، ِّاجلد ة ِّفرض بب:
ِّ.(12344رقم6/386ِِّّ)

ب ِّحيىيِّب ِّالوليدِّع ِّع ب افةِّب ِّالص امتِّرضيِّهللاِّعنه،ِّقالِِّّكالمهاِّم ِّطريقِّإسحاق
ِّالب  ي  ه ق ي :ِّ)إسحاقِّع ِّع بافةِّمرسل(.ِّ

6/126ِّواحلديثِّصح حهِّاحل اك م،ِّووافقهِّالذ ه ب  ِّيفِّالت لخيص،ِّوضع فهِّاأللب ان ِّيفِّاإلرواءِّ)
ِّ(ِّ.1681رقمِّ

 ع ت م رِّب ِّعبدِّهللاِّب ِّربيعِّهوَمنصورِّ(4)
،ِّأبوِّع ت ابِّالك ويف ،ِّثقة،ِّث  ب ت،ِّب ِّامل ةِّالس ل م ي 

ِّوس فيانِّ ِّش ع ب ة ِّعنه ِّوروى ِّوغريمها، ِّالب ص ر ي   ِّواحلس  ِّالن خ ع ي   ِّإبراهيم ِّع  ِّروى س،
ِّي دل   ِّال وكان

ِّ.ِِّّه132ِّالث ور ي ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ

ِّاحلف اظِّ) ِّتذكرة 1/107ِِّّانظر: ِّوهتذيبِّالت هذيبِّ)135رقم ،)10/312ِِّّ (،546ِّرقم
ِّ(.6908رقم547ِِّّوتقريبِّالت هذيبِّ)صِّ
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ِّالن ِّإ ي  ِّع ِّخ ِّبراهيم
ِّرسول ِّطع ِّأ ِِّّ:قالِّ(1) ِّوسل ِّهللاِّصل ِِّّم ِّثالث ِّىِّهللاِّعليه ِّ،دسا ِّاتِّس ِّجد ِِّّم

لب ِّةِّم ِّ/ق ِّوجد ِِّّ،لِّأبيكب ِّاتنِّم ِّق ِّجد ِِّّ،قالِّ؟ماِّه  ِِّّ:إلبراهيمِّقلت ِّ
ِّ.(3)كأم  ِِّّ(2)

                                                           

ر انِّالك ويف  ،ِّالفقيه،ِّثقةِّهوَإبراهيمَبنِّ(1) و فِّالن خ ع ي ،ِّأبوِّع م  ِّأن هِّإالِّيزيدِّب ِّق يسِّب ِّاأل س 
ر وقِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّاأل ع م شِِّّه46ِّكثريا ،ِّولدِّيفِّسنةِِّّيرسل أوِّحنوها،ِّروىِّع ِّع ل ق م ةِّوم س 

ِّ.ه96ِّ،ِّوقيلِّيفِّسنةِِّّه95ِّليمانِّوغريمها،ِّتويفِّيفِّآخرِّسنةِّودم  افِّب ِّأيبِّس ِّ

ِّ،ِّوتقريب(325رقم1/177ِِّّ)ِّالت هذيبِّوهتذيبِّ،(70رقم1/59ِِّّ)ِّاحلف اظِّانظر:ِّتذكرة
ِّ(.270رقم95ِِّّصِّ)ِّالت هذيب
ِّب(.21ِّ)ق بلِّأمك(ِّبدايةِّ)ب/(2ِّ)
ِّ(.355ِّ،356رقم260ِِّّرواهِّأبوِّفاوفِّيفِّاملراسيل،ِّببِّماجاءِّيفِّالفراض،،ِّ)صِِّّ(3)

(ِّ ِّاجلد ات ِّيف ِّبب: ِّالفراض،، ِّكتاب ِّيف ار م ي  ِّالد  ِّأيضا  4/1926ِِّّورواه (،2977ِّرقم
(ِّ ِّاجلد ات ِّتوريث ِّالفراض،، ِّكتاب ِّيف ار ق َّ ن   5/161ِِّّوالد  ِّالس ن 4136ِّرقم ِّيف ِّوالب  ي  ه ق ي  ،)

(ِّ ِّأكثر ِّأو ِّمتحاذايت ِّجد ات ِّثالث ِّتوريث ِّبب: ِّالفراض،، ِّكتاب ِّرقم6/386ِّالكربى،
ِّمرسال .ِّالن خ ع ى  ِِّّإبراهيمِّع ِّمنصورِّطريقِّ(،ِّم 12348

ِّيف ِّمتحاذايتِّجد اتِّثالثِّتوريث:ِّببِّالفراض،،ِّكتابِّالكربى،ِّالس ن ِّورواهِّالب  ي  ه ق ي 
ِّ.م ِّمرسلِّاحلس ِّالب صريِّأيضا ِِّّ(12350ِّرقم6/387ِّ)ِّأكثرِّأو

(ِّ حل ى
 
ِّامل ِّيف ِّح زم ِّاب  ِّضع فه ِّاإل8/292واحلديث ِّيف ِّواأللبان ،)(ِّ رقم6/127ِِّّرواء

1682.)ِّ

ِّإبسنافهِّع ِّحمم دِّب ِّنصرِّقال:ِّجاءت ِّصل ىِّالن ب  ِِّّأصحابِّع ِّاألخبارِّوروىِّالب  ي  ه ق ي 
مِّالت ابعنيِّم ِّومجاعةِّوسل مِّعليهِّهللا نقَّعِّاحلديثِّمعِّجد اتِّثالثِّور ثواِّأّن 

 
ِّع ِّيروىِّالذيِّامل

ِّهللاِّصل ىِّالن ب  ِِّّأصحابِّم ِّأحدِّع ِّنعلمِّوالِّجد ات،ِّثثالِّور ثِّأن هِّوسل مِّعليهِّهللاِّصل ىِّالن ب  ِّ
ِّبحلديثِّاملعرفةِّأهل ِِّّي  ث ب ت ِِّّالِّمم  اِّو ق اصِّأيبِّب ِّسعدِّع ِّر و  ين اِّماِّإالِّذلك،ِّخال ِّوسل مِّعليه

ِّرقم6/386ِّ)م ِّملِّيور  ثِّأكثرِّم ِّجد تنيِِّّ:ببِّالفراض،،ِّالس ن ِّالكربى،ِّكتابِّهإسناف ه ِّا.
12347).ِّ
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ِّ.(1)هوغري ِِّّي ِّذ ِّم ِّحهِّالرت  ِّصح ِِّّاعِّكماب ِّإذاِّانفرفتِّلالت  ِِّّدسِّأيضا ِّةِّالس ِّوللجد ِّ

                                                           

:ِّقالِّمرياثها،ِّتسألهِّبكرِّأيبِّإىلِّاجلد ةِّجاءت:ِّقالِّذ ؤ يبِّب ِّق ب يص ةِّيعنِّبهِّحديثِّ(1)
ِّهاِّفقال ِّشيء ،ِّوسل مِّعليهِّهللاِّصل ىِّهللاِّرسولِّسنةِّيفِّلكِّوماِّشيء،ِّهللاِّكتابِّيفِّلكِّما:

 غ ري ةِّفقالِّالن اسِّفسألِّالن اس،ِّأسألِّحىت ِِّّفارجعي
ِّعليهِّهللاِّصل ىِّهللاِّرسول ِِّّحضرت ِّ:ِّ»ش ع ب ةِّب ِّامل

ل م ةِّب ِّحمم دِّفقامِّغريك؟ِّمعكِّهل:ِّبكرِّأبوِّفقالِّ«الس دسِّفأعَّاهاِّوسل م ِّفقالِّاأل ن ص ار ي ،ِّم س 
ر ةِّقالِّماِّمثل  غ ي  

ِّ.بكر،ِّاحلديثِّأبوِّهاِّفأنفذهِّش ع ب ة،ِّب ِّامل

ِّ ِّما ِّبب: ِّوسل م، ِّيفِّكتابِّالفراض،ِّع ِّرسولِّهللاِّصل ىِّهللاِّعليه م ذ ي  ِّالرت   ِّيفِّرواه جاء
ِّم ِّحديث2101ِّرقم474ِِّّ(،ِّ)ص2100ِّرقم473ِِّّمرياثِّاجلد ةِّ)صِّ (ِّوقال:ِّ)وهوِّأصح 

ن ة(. ِّاب ِّع ي  ي  

(ِّوالن س اضي 2894ِّرقم515ِِّّورواهِّأيضا ِّأبوِّفاوفِّيفِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّيفِّاجلد ةِّ)صِّ
ِّاجلد اتِّواألجدافِّومقافيرِّنصيبهمِّ) رقم113ِِّّ-6/11يفِّالس ن ِّالكربى،ِّكتابِّالفراض،،ِّذ كر 

(،2724ِّرقم462ِِّّ(،ِّواب ِّم اج هِّيفِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّمرياثِّاجلد ةِّ)ص6305-6312ِّ
(ِّ ِّمرياثِّاجلد ة ِّبب: ِّكتابِّالفراض،، ِّاملوط أ، ِّيف 2/513ِِّّومالك  ِّاملسند،4ِّرقم ِّيف ِّوأدمد ، ،)

(ِّ ل م ةِّاأل نص ار ي   واب ِّ(،17980ِّرقم29/499ِِّّ(،ِّ)17978رقم29/493ِِّّحديثِّحمم دِّب ِّم س 
ِّاملرياثِّ) ِّم  ِّاجلد ة ِّت  ع َّ ى ِّوصفِّما ِّذ كر  ِّكتابِّالفراض،، ِّيفِّصحيحه، ب ان رقم13/390ِِّّح 

ِّحديثِّصحيحِّعلى7978ِّرقم4/376ِِّّ(،ِّواحل اك مِّيفِّكتابِّالفراض،ِّ)6031 (،ِّوقال:ِّهذا
ةِّ ِّاجلد  ِّفرض ِّبب: ِّالفراض،، ِّكتاب ِّالكربى، ِّالس ن  ِّيف ِّوالب  ي  ه ق ي  ِّخيرجاه، ِّومل ِّالش يخني شرط

ِّ(.12337رقم6/384ِِّّاجلد تنيِّ)وِّ

ِّيفِّالت لخيص،ِّوضع فهِّاب ِّحزمِّوقال:ِّ ب انِّواحل اكمِّووافقهِّالذ ه ب   واحلديثِّصح حهِّاب ِّح 
 غ ري ةِّم ِّمسعهِّوالِّبكر،ِّأبِّيدركِّملِّألن هِّمنقَّع،ِّق ب ي ص ةِّ)حديث

حل ىِّ)ِّوالِّامل
 
(،8/292ِّحمم د(ِّامل

ِّش ِّحس ( ِّحديث ِّ)هذا ِّالب  غ و ي : ِّ)وقال ِّالس نة 8/346ِِّّرح 2221ِّرقم ِّاحلق   ِّعبد ِّوقال ،)
ِّ)ليس ب ي ل ي : ِّالوسَّىِِّّواحلديثِّأعلم،ِّفيماِّالس ماعِّمبت صلِّاحلديثِّهذاِّاإل ش  ِّاألحكام مشهور(

(3/328(ِّ ِّاملنري ِّالبدر ِّاحلديثِّصحيح( ِّ)هذا ِّامللق   : ِّاب  ِّوقال ،)7/206ِِّّ ِّوقال10ِّرقم ،)
= 
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ِّ(3)ژک  ک  گ  گ ژ :ِّلقولهِّتعاىلِّ؛(2)(م َ الَأَدَ لمَوَمَ(1)نواحدَ/مَ ل َوَم)َ:قال
ِّ.(4)مِّالكالمِّعليهااآليةِّوقدِّتقد ِّ

َالبَ مَمَاالبنَ َاتَ نَمب َمل َوَم)َ:الَمقَم َالث َ لَممَ كَ تمََنتَ ع ِّالمالس ِِّّعليهِّ(6)هلقضاض ِِّّ؛(5)(نيَ ثمَلَأة

                                                           

= 

ِّصورتهِّمرسل(ِّالت لخيصِّاحلبريِّ)احلافظِّاب ِّحجر:ِّ)وإسنافهِّصحيحِّلثقةِّرجاله 3/178ِّ،ِّإالِّأن 
ِّ(.1680رقم6/124ِِّّ(،ِّوضع فهِّاأللبانِّيفِّاإلرواءِّ)1396رقمِّ

َ ِّالش ارح ِّتنبيه: ِّاملنريِّ(328ِّص)ِّاالبتهاجِّيفِّوالس بك ي ِّ ن س ب  ِّالبدر ِّيف ِّامللق    ِّواب   ،
ِّذلكِّاأللب ان7/208ِّ) ِّوأنكر ، م ذ ي   ِّتصحيحِّاحلديثِّللرت   ِّوغريهم )(ِّ ِّفقال6/125ِّيفِّاإلرواء )

ِّ)وهو م ذ ي   ِّالرت   ِّعبارة ِّذكر ِّ)وهذاِّاب ِّحديثِّم ِّأصح ِِّّبعدما ن ة(: ِّاحلديثِّأن ِِّّمعناهِّليسِّع ي  ي  
م ذ ى ِّصح حهِّإن ِِّّاملصن  فِّفقولِّعنده،ِّصحيح َمنه(.ِّوهم ِِّّالرت  
(ِّبدايةِّ)ف/(1ِّ) ِّب(.19ِّ)م ِّولدِّاألم  
ِّ:ِّوهيِّوطشرِِّّبثالثةِّالس دسِّاألم  ِِّّولدِّويستحق ِِّّ(2)

ِّ.منفرفا ِِّّيكونِّأن -1

ِّ.أنثىِّأوِّكانِّذكرا ِِّّالوارثِّالفرعِّعدم -2

ِّ.ِّالذ كورِّم ِّالوارثِّاألصلِّعدم -3

ِّ(.109(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص51ِّانظر:ِّالفواضدِّاجللي ةِّ)صِّ
ِّ(.12سورةِّالن  ساء،ِّآية:ِّ)(3ِّ)
ِّ(.220ِّانظر:ِّ)صِِّّ(4)
ِّوتستحق ِّبنتِّاالب ِّفأكثرِّالس دسِّبشرطنيِّمها:ِِّّ(5)

  عدمِّاملعص  بِّها. -1
 .ِّالن  صفِّصاحبةِّسوىِّمنهاِّاألعلىِّالوارثِّالفرعِّعدم -2

ِّ(.96(،ِّوالت حقيقاتِّاملرضي ةِّ)ص50ِّانظر:ِّالفواضدِّاجللي ةِّ)صِّ
 )لقضاء(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
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ِّ،حيثِّأسقَّهاِّمعِّالبنتِّواألختِّ(1)اِّعلىِّأيبِّموسىوفِّرف ِّكماِّقالهِّاب ِّمسعِِّّ،بذلك
ِّ.(2)ي ِّار ِّخ ِّرواهِّالب ِّ

أيِِِّّّ(3)(نيَ ثمَلَأالث َ َةلَممَ كَ تمََم َ الَأوَمَبَ نَالَممَ َختَ عَالَأمَمَبَ نَالَممَ َاتَ وَمخَملَمل َوَم)َ:الَمقَم
ِِّّ.كماِّيفِّالبناتِّوبناتِّاالب 

ِّ.ذيِّقبلهوكذاِّيفِّال ِِّّ،م ِّاألبِّلكانِّأوىلِّوللختِّفصاعدا ِِّّ:قالِّ(4)ولو

                                                           

ع ر ي ،ِّكانِّحس ِّالصوتِِّّأبوَموسى:ِّ(1) هوِّعبدِّهللاِّب ِّق  ي سِّب ِّس ل يمِّب ِّحض ارِّاأل ش 
ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّوع ِّاخللفاءِّاألربعةِّرضيِّهللاِّعنهمِّوغريهم،ِّوروىِّبلقرآن،ِّروىِّع ِّالن ِّ ب  

ِّوأنسِّب ِّمالكِّوغريمها،ِّواختلفِّيفِّسنةِّوفاتهِّفقيل:ِّسنةِّ ر ي  ،ِّوقيل:ِّه42عنهِّأبوِّسعيدِّاخل د 
ِّ،ِّوقيلِّغريِّذلك.ِّه50،ِّوقيل:ِّسنةِّه44سنةِّ

ِّواإلصابةِّ،(3137قمِّر3/364ِِّّ)ِّالغابةِّوأسدِّ،(1639رقم3/979ِِّّ)ِّاالستيعاب:ِّانظر
ِّ(.4916رقم4/181ِِّّ)

ِّ(.5ِّ،ِّحاشية:218ِّتقد مِّخترجيه:ِّ)صِِّّ(2)
ِّ:ِّمهاِّبشرطنيِّالس دسِّفأكثرِّألبِّاألختِّوتستحق ِِّّ(3)

ِّ.هاِّاملعص  بِّعدم -1

 .ِّللن  صفِّفرضا ِِّّوارثةِّشقيقةِّأختِّوجوف -2

ِّ(.97ِّ،98حقيقاتِّاملرضي ةِّ)صِّ(،ِّوالت 51ِّانظر:ِّالفواضدِّاجللي ةِّ)صِّ
ِّيوجدِّال(ِّقبلهِّالذيِّيفِّوكذاِّأوىل،ِّلكانِّاألب،ِّم ِّفصاعدا ِِّّوللخت:ِّقالِّولو)ِّ:قولهِّ(4)

ِّ(.ب)ِّيف
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َ(اببَاحلجبَوالعصبات)
ِّ(1)وهوِّ،ابج ِّبِّمأخوذِّم ِّاحل ِّج ِّاحل ِّ :ِّ

 
ِّمس   ِِّّ،نعامل هِّألن ِِّّ؛لَّانحاجبِّالس ِِّّي ِّومنه

ِّ.(4)(3)(2)خولِّإليهمينعِّم ِّأرافِّالد ِّ
ِّهنا ِّوارث ِِّّ:(5)واملراف ِّم ِّكل  ِِّّاملنعِّم ِّاملرياثِّبوجوف ِّمينعه ِّ،(6)املرياثِّأقربِّمنه

ِِّّ:وِّضربنوهِّ،وهوِّببِّعظيمِّيفِّالفراض،
بعِّوجةِّم ِّالر ِّوالز ِِّّ،بعصفِّإىلِّالر ِّوجِّبلولدِّم ِّالن  ِّكحجبِّالز ِِِّّّ:(7)حجبِّنقصان

ِّ.(8)دسلثِّإىلِّالس ِّم ِّالث ِِّّ/واألم  ِِّّ،م إىلِّالث ِّ
                                                           

ِّيفِّ)ب(ِّ)م ِّاحلجابِّومنهِّحاجبِّالس لَّان(.ِِّّ(1)
 (.ب)ِّيفِّيوجدِّال(ِّاملرياثِّكل  ِِّّم ِّمينعهِّ-ِّإىلِّ-ِّهناِّواملرافِّإليه.:ِّ)قولهِّ(2)
ِّانظرِّ(3) ،ِّ(2/239)ِّالعروسِّواتجِّ،(1/298)ِّالعربِّولسانِّ،(1/107)ِّالص  حاح:

ِّ.(1/156واملعجمِّالوسيطِّ)
م ِِّّحظ يهِّأ وف ر ِِّّم ِّأوِّبلك ل  ي ةِّاإلرثِّسبب ِِّّبهِّقام ِِّّم ِّم ن ع ِِّّوتعريفِّاحلجبِّاصَّالحا :ِّ(4)
رم ان،ِّحجبِّاألولِّوي سم ىِّ،اإلرث ِّن قصان.ِّحجبِّوالث انِّح 

ِّ(،ِّوفتحِّالقريبِّاجمل4/136(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/397انظر:ِّحتفةِّاحملتاجِّ) ن ش و ر ي   يبِّللش  
ِّ(.6/16(،ِّوّنايةِّاحملتاجِّ)1/64)

ِّ)وهذاِّ(5) ِّالد م ري ي : احلجب،ِِّّأطلقِّإذاِّاملرافِّوهوِّاحلرمان،ِّحلجبِّمعقوفِّالفصلِّقال
ِّ(.6/136ِّاحملجوب(ِّالن جمِّالوه اجِّ)ِّيفِّالن قصِّالِّاملنع:ِّوحقيقته
ِّأوِّبعضه.ِِّّ(6)
ِّظ يهِّوإعَّاؤهِّاحلظ ِّاألنقص.حجبِّالن قصانِّهو:ِّمنعِّالش خصِّم ِّأوفرِّحِّ(7)

ِّاجمليب ِّالقريب ِّفتح ن ش و ر ي  ِِّّانظر: ِّاإلمامِِّّ،(1/64)ِّللش   ِّمذهب ِّعلى ِّاملنهجي والفقه
ِّ.(5/106الش افعيِّ)

(8)ِّ(ِّ ر ان    ِّللع م  ِّالبيان ِّ)9/62انظر: ع ي  
ِّللر اف  ِّوالش رحِّالكبري ِّالَّ البني6/491ِّ(، ِّوروضة ،)

(6/25ِِّّ.)ِّ

 أ[18]أ/
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كرِّوهوِّاملقصوفِّبلذ  ِّ،ِّ(1)ةي ِّهِّبلكل  ِّغري ِِّّخص ِّالش ِِّّسقط ِّوهوِّأنِّي ِِّّ:انم ِّر ِّوحجبِّح ِّ
ِّ.(2)هنا

ِّبب  ِِّّ(5)طسق ِّوكذاِّي ِِّّ،هب ِّر ِّق ِّل ِِّّ؛(4)مجاعبإلِّ(3)أيِّ(البنَ ابَ َنَ االبَدَألمَوَمَطَأقَأسَ يمَوَم)َ:قال
ِّ.(6)أقربِّمنهِّاب  ِّ

َوالَألَمل ََخَ ابلَمَبَ لَمل ََ(7)اتَأوَمخَمالَم/وَمَةَأوَمخَ اإلَ وَم)َ:قال ِّل ِِّّ(م َ ب ِّبزايفةِّت ِّو ِّق ِّأي ه
ِّ.(8)ربالق ِّ

ِّ.(11)ةِّأهلِّالعلمعليهِّعندِّعام ِِّّ(10)العمل:ِّ/ي ِّذ ِّم ِّالرت  ِِّّ(9)وقال
ِّ.(12)تِّالفتوىِّبهبع ِّزيدِّب ِّاثِّصح ِِّّ:ماك ِّوقالِّاحل ِّ

                                                           

ِّ)انظر:ِّالش رحِّالكبِّ(1) ع ي  
ِّ(.12/498ِّ(،ِّوكفايةِّالن بيهِّالب ِّالر  فع ةِّ)6/495ريِّللر اف 

 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)هنا(ِِّّ(2)
 .(ِّ)ولدِّاالب ِّبالب ِّبإلمجاع.ِّقال:ِّواإلخوةِّواألخوات(ب)يفِِّّ(3)
(،ِّواإلقناعِّيف2/91ِّ(،ِّواختال ِّاألضمةِّالعلماءِّ)90انظر:ِّاإلمجاعِّالب ِّاملنذرِّ)صِِّّ(4)

ِّ(.2/111مساضلِّاإلمجاعِّ)
 .(ف)الِّتوجدِّيفِّ)يسقط(ِِّّ(5)
ِّ(.6/16)ِّاحملتاجِّوّنايةِّ،(4/136)ِّاحملتاجِّومغنِّ،(6/397)ِّاحملتاجِّانظر:ِّحتفةِّ(6)
ِّأ(.20)واألخواتِّللب(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(7)
ِّ(.6/16)ِّاحملتاجِّوّنايةِّ،(4/137)ِّاحملتاجِّومغنِّ،(6/398)ِّاحملتاجِّحتفة:ِّانظرِّ(8)
 )قال(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(9)
ِّ.(أ22ب/)ِّبداية(ِّيهالعملِّعل)ِّ(10)
،ِّكتابِّالفراض،ِّع ِّرسولِّهللاِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل م،ِّبب:ِّماِِّّ(11) م ذ ي   انظر:ِّسن ِّالرت  

ِّ)صِّ ِّ(.2095ِّرقم473ِِّّجاءِّيفِّمرياثِّاإلخوةِّم ِّاألبِّواألم  
ِّ(.7967ِّرقم4/374ِِّّانظر:ِّمستدركِّاحلاكم،ِّكتابِّالفراض،ِّ)ِّ(12)
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ِّي ِّأيِّألّن ِِّّ(بَ لَمابَ َادَأدَمجَ الَموَم)َ:قال معِِّّث ِّر ِّ ِّأفىلِّبشخصِّالِّي ِّوم ِِّّ،ونِّبهدل ِّم
ِّ.(2)وقه ِّف ِّبِّم ِّج ِّوارثِّحي ِِّّجد  ِِّّكل ِِِّّّ(1)وكذلكِّ،وجوفهِّإالِّأوالفِّاألم  ِّ

ِِّّ(3)أيِّبالِّخال ِّ(م َ لَأابَ )ِّم ِّجهةِّاألبِّأوِّاألم  ِِّّأيِّسواءِّك  ِِّّ(اتَأدَ الَموَم)َ:قال
ِّ
 
ِّامل ِّقاله ي ِّف ِّر ِّاو ِّكما

(4)ِّ ِّمنه  ِِّّفكانتِّاألم ِِّّ،بلوالفةِّاتِّيرث  ِّاجلد ِِّّألن ِّ؛ ملباشرهتاِِّّ؛أوىل
ِّ.(5)الوالفة

ِّ.(7)وجوفهِّ(6)ثِّمعر ِّديلِّبهِّفالِّت ِّاِّت ِّأيِّألّن ِِّّ(بلَمبَابَ الَمَمَ أأَوَم)َ:قال
َوَمَدَ لمَوَموَمَدَ لَملوَمابَ َ:ةَ عَمب مَرَ ب َمَم َ الَأَدَألمَوَمَطَأقَأسَ يمَوَم)َ:قال ِّ(8)أيِّ(د َ الَموَمَبَ الَماالبن

ِِّّ.آليةاِّ(10)ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑژ ِّ:لقولهِّتعاىلِّ؛(9)مجاعبإل

                                                           

 )وكذا(.ِّ(ف)يفِِّّ(1)
ِّ(.6/16)ِّاحملتاجِّوّنايةِّ،(6/397)ِّاحملتاجِّ(،ِّوحتفة6/137لوه اجِّ)الن جمِّا:ِّانظرِّ(2)
ِّمساضلِّيفِّواإلقناعِّ،(103صِّ)ِّ،ِّومراتبِّاإلمجاع(95ِّص)ِّاملنذرِّالب ِّاإلمجاع:ِّانظرِّ(3)
ِّ(.2/101)ِّاإلمجاع
ِّ(.8/94ِّانظر:ِّاحلاويِّالكبريِّ)ِّ(4)
ِّ(.6/17ِّحملتاجِّ)(،ِّوّنايةِّا6/399(،ِّوحتفةِّاحملتاجِّ)8/94انظر:ِّاحلاويِّالكبريِّ)ِّ(5)
ِّيفِّ)ب(ِّ)معه.ِّقال:(.ِّ(6)
ِّ.(6/17)ِّاحملتاجِّوّنايةِّ،(6/399)ِّاحملتاجِّوحتفةِّ،(3/1051)ِّعجالةِّاحملتاج:ِّانظرِّ(7)
ِّ(.ب)ِّيفِّتوجدِّال(ِّبإلمجاعِّأي:ِّ)قولهِّ(8)
ِّواإلقناعِّ،(2/91)ِّواختال ِّاألضمةِّالعلماءِّ،(93ِّ،96ِّص)ِّاملنذرِّالب ِّاإلمجاع:ِّانظرِّ(9)

ِّ(.2/96)ِّاعاإلمجِّمساضلِّيف
ِّ(.12:ِّ)آيةِّالن  ساء،ِّسورةِّ(10)
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ِِّّاسم ِِّّ:ةل ِّال ِّوالك ِّ
 
ِّع ِّمل ِّوالولدد ِّا ِّالوالد ِّصل ِّألن ِِّّ؛(1)ا ِّوسل ِّه ِّعليه ِّهللا ِّس ِّى ِّع ِّم ئل

ِّةالل ِّالك ِّوِِّّ(3)ژٱژيفِّيفِّالص ِِّّ(2)أماِّمسعتِّاآليةِّالتِّأنزلت)ِّ:ةِّفقالالل ِّالك ِّ
صحيحِِّّ:ستدركهِّم ِّحديثِّأيبِّهريرةِّقالمِّيفِّم ِّاك ِّرواهِّاحل ِِّّ(والِّوالدا ِِّّ ِّملِّيرتكِّولدا ِّم

ِّ.(4)علىِّشرطِّمسلم
ِّ.(7)يرثونِّعندِّعدمهماِّامِّإّن ِّعلىِّأّن ِِّّ(6)ِّ(5)فدل ِّ/ِّ

أيِِّّ(االبنَ َوابنَ َاالبنَ وَمَبَ لَمابَ َ:ةَ الثَمثمَب ََم َ الَأوَمَبَ الَمَدَألمَوَمَطَأقَأسَ يمَوَم)َ:قال
والولدِّكماِِّّاسمِّملاِّعداِّالوالدِّ:وهيِّ،ةالل ِّهللاِّتعاىلِّجعلِّإرثهمِّيفِّالك ِِّّن ِّأل؛ِّ(8)مجاعبإل
ِّ.ِِّّ(9)متقد ِّ

َ
                                                           

(1)ِّ(ِّ ِّاملَّلب ِّّناية ِّ)9/35انظر: ر ان    ِّللع م  ِّوالبيان ع ي  9/60ِّ(،
ِّللر اف  ِّالكبري ِّوالش رح ،)

(6/497.)ِّ
ِّيفِّ)ب(ِّ)نزلتِّيفِّالص يفِّيستفتونكِّيفِّالكاللة(.ِّ(2)
ِّ(.176:ِّ)آيةِّالن  ساء،ِّسورةِّ(3)
ِّيفِّكتابِّالفراض،ِّ(4) ِّاحل اك م 4/373ِِّّ)ِّرواه ِّحديثِّصحيح7966ِّرقم ِّهذا ِّوقال: ،)

ِّاإلسنافِّعلىِّشرطِّمسلمِّوملِّخيرجاه.

ِّواحلديثِّصح حهِّاحلاكمِّوتعق ب هِّالذ ه ب  ِّيفِّالت لخيصِّبقوله:ِّاحل م ان  ِّضعيف.ِّ
مِِّّ(5) ِّعلىِّأّن  ِّتقد م(ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.ِّكماِّوالولدِّالوالدِّعداِّملاِّ-إىلِِّّ-قوله:ِّ)فدل 
مِّلىعِّفدل ِّ)ِّ(6) ِّ(.ب20/ف)ِّبداية(ِّأّن 
ِّ(.3/1050ِّانظر:ِّعجالةِّاحملتاجِّ)ِّ(7)
ِّ(.2/109(،ِّواإلقناعِّيفِّمساضلِّاإلمجاعِّ)94انظر:ِّاإلمجاعِّالب ِّاملنذرِّ)صِِّّ(8)
(9)ِّ(ِّ ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري ِّالش رح ِّ)6/497انظر: ِّالن بيه ِّوكفاية ِّالوه اج12/497ِّ(، ِّوالن جم )
(6/137ِّ.)ِّ
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بواِّج ِّمِّإذاِّح ِّألّن ِِّّ(؛بَ الَموَمَاالبنَ َوابنَ َابالبنَ َ:ةَ عَمرب َمب َمَبَ الَمَدَألمَوَمَطَأقَأسَ يمَوَم)َ:قال
ِّأوىلالش ِّ ِّبزايفةِّت ِّو ِّ ق ِّل ِِّّ؛ي وِّ أيِّوبألخِّم ِّاألبِّ(ينَ وَمب َمالَمَ(2)نمَ َ(1)خَ الَموَم)/ِّ،قيقِّفهو ه
ِّاستغراقِّأصحاب علىِّحصِّف ِّر ِّي ِِّّ(3)وقدِّ،ربالق ِّ ِّ(4)كأختِّللبوي ِِّّ،لفروضِّاملال ِّاِّره

ِّ(5)وزوج ِّذ ِِّّ(6)األخِّفإن ِّ، ِّمب  ِّال ِّحمجوب ِّيقولِّ،ه ِّر ِّك ِّللب ِّأن ِّاألحس  ِّ:فكان
ِّ.(7)وأبصحابِّفروضِّمستغرقة

َِّ:تنبيهات
ِّم ِِّّ:لاألو ِّ

 
وم ِّالِّيرثِِّّ،ع ِّفرضهِّدا ِّبنفسهِّالِّحيجبِّأحِّانعِّقاضم ِّ ِّالِّيرثِّمل

ِّ.(8)ألجلِّوجوفِّغريهِّحيجبِّوإنِّملِّيرث

                                                           

ِّ(.ب22/ب)ِّبداية(ِّأيواألخِّم ِّاألبوي ِّ)ِّ(1)
ِّقوله:ِّ)م ِّاألبوي (ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.ِِّّ(2)
ِّ.)ب(ِّالِّيوجدِّيفِّ(البابِّأو لِّقولهِّالث ان:ِّ–إىلِِّّ-ِّحصرهِّعلىِّيرفِّوقد:ِّ)قولهِّ(3)
 )ألبوي (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(5)

ِِِّّّ2ِّ
1ِّزوجِّ(21)

2

 1ِّ
1ِّأختِّشقيقةِّ

2

 1ِّ
ِّ            الباقيِّأخِّألبِّ

ِّ
جبونِّللبِّفإن ِّاإلخوة(ِّ)ف)ِّيفِّ(6) ِّ(.األحس ِّوكانِّذكره،ِّمب ِّالِّحي 
(7)ِّ(ِّ ِّاحملتاج ِّعجالة ِّ)3/1050انظر: ِّالوه اج ِّوالن جم ِّاحملتاج6/138ِّ(، ِّومغن ،)

(4/137.)ِّ

ر ز و ر ي (.ِّ اِّمس اهِّالش ه   لق   ِّيفِّعجالةِّاحملتاج:ِّ)وهذاِّالِّي سم ىِّحجبا ِّوإّن 
ِّقالِّاب  ِّامل

ِّ(.4/140ِّ(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/401(،ِّوحتفةِّاحملتاجِّ)6/143جمِّالوه اجِّ)انظر:ِّالن ِِّّ(8)
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ِّوأخوي  ِّأبوي  ِّاألم ِِّّف ِّر ِّي  ِِّّ،ففي ِّالس ِِّّاألخوان ِّيراثنإىل ِّ(1)دسِّوال وكذلكِّاألخِّ،
ِِّّ.(2)والِّيرثِّعلىِّاجلد  ِِّّد ِّع ِّقيقِّي  ِّللبِّمعِّاألخِّالش ِّ

ِّأو ِِّّ:انالث ِّ ِّالبابقوله ََ(3)ويسقط)ِّ:ل َابلخ َللب َوالخوات للبَاإلخوة
ِّ.هذاِّتكرارِّ(4)معَ(والم

َ/استَمذَمإ َوَم)َ:قال ِّ(6)أيِّ(االبنَ َاتَأنَمب َمَطَمقَمسَمَنيَ ثمَلَأالث َ َاتَأنَمالب َمَ(5)تلَممَمكَ ا
ِّ/(7)مجاعبإل ِّاف ِّ، ِّكما

 
ِّامل ي ِّف ِّر ِّاو ِّعاه

َأَمإ َ)ِّ(8) َمَمكَأيمََنَ ال َأَمأمََنَ هَأعَمون ِّرَ كَمذَمَنَ هَأن َ مَ َلَمفَمسَ و
                                                           

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(1)
ِِِّّّ6ِّ

1ِّأمِّ(22)ِِِّّّ

6

 1ِّ
5ِِّّالباقيِّأبِّ
ِّ__ِّ__ِّأخوانِّ ِّ

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(2)
ِِّّ3ِّ

1ِِّّجدِّ(23)
2ِِّّأخِّشقيقِّ
ِّ__ِّأخِّألبِّ ِّ

 )وتسقط(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
ِّ(.ب)ِّيفِّيوجدِّال(ِّتكرارِّهذاِّمع:ِّ)قولهِّ(4)
ِّ.أ(21/ف)ِّبداية(ِّاستكملتِّالبنات)ِّ(5)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أي(ِِّّ(6)
(،ِّواإلقناعِّيف2/111ِّ(،ِّواختال ِّاألضمةِّالعلماءِّ)91انظر:ِّاإلمجاعِّالب ِّاملنذرِّ)صِِّّ(7)

ِّ(.2/90ِّمساضلِّاإلمجاعِّ)
ِّ(.8/100ِّانظر:ِّاحلاويِّالكبريِّ)ِّ(8)

 ب[18]أ/
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البناتِِّّبِّاالب  ِّكماِّيعص  ِِِّّّ،األنثينيِّكرِّمثلِّحظ  ِّذ ِّأيِّويقسمِّالباقيِّبينهمِّللِّ(نَ هَأب َمص َ عَمي َأف َم
ِّتعصيبِّالذ ِّوإّن ِِّّ،األخواتِّواألخ ِّ ِّجاز ِّمل ا ِّع ِّألن ِِّّ؛فوقهِّ(1)كر فالِّميك ِِّّ،ذكرِّة ِّب ِّص ِّه

ِّح ِِّّ،ه ِّسقاط ِّإ ِّيسقطِّفكيفِّجيوز ِّمل ِّم ِّرم ِّوإذا ِّفوقهان ِّ(3)عبملرياثِّمِّ(2)وكيفِّيفرف ِِّّ؟ 
ِّبِّم ِّهيِّأسفل ِّوالِّيعص  ِِّّ،بملرياثِّمعِّقربهملِّينفرفِِّّوهوِّلوِّكانِّيفِّفرجته  ِّب  ع د ه؟ِّ

ِّ.(4)فكماِّاقتضاهِّكالمِّاملصن  ِِِّّّ،لثنيم ِّالث ِِّّوالِّم ِّهيِّفوقهِّإذاِّحصلِّهاِّشيء ِِّّ،منه
ِّ،صففللبنتِّالن  ِِّّ،فِّبنتِّصلبِّوبنتِّاب ِّواب ِّاب ِّاب ِّوبنتِّاب ِّاب فلوِّخل ِّ

وسواءِِّّ،ِّ(5)األنثينيِّكرِّمثلِّحظ  ِّوالباقيِّبنيِّاألسفلنيِّللذ ِِّّ،دسِّفرضا ِّولبنتِّاالب ِّالس ِّ
ِّ.(6)ه  ِّىِّاألخِّاملباركِّأوِّاب ِّعم  ِّم ِّس ِّوي ِِّّ،أوِّأخاِّبعضه  ِِّّأخاه  ِِّّذيِّيفِّفرجته  ِّكانِّال ِّ

                                                           

 )م (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 )ينفرف(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
(ِّم ِّبعده(معِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(3)  .بزايفةِّ)م   
(4)ِّ(ِّ ع ي  

(،ِّوالن جمِّالوه اج3/1053ِّ(،ِّوعجالةِّاحملتاجِّ)6/466انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
ِّ(.4/141ِّ،142ِّ(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/145ِّ،146)

ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(5)

ِِِّّّ6ِّ6ِِّّ×3ِِّّ=18ِّ

1ِّبنتِّ(24)

2

 3ِّ9ِّ

1ِّبنتِّاب ِّ

6

 1ِّ3ِّ

ِّاب ِّاب ِّاب ِّ
2ِِّّب

4ِّ

2ِِّّبنتِّاب ِّاب ِّ
ِّ
ِّانظرِّ(6) ع ي  ِِّّالكبريِّالش رح:

ِّاحملتاجِّومغن ،(3/1054)ِّاحملتاجِّوعجالةِّ،(6/466)ِّللر اف 
(4/141).ِّ
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ِّ،تفصيلِّبِّيفِّكل  ِّل ِّوأوالفِّاب ِّاالب ِّمعِّأوالفِّاالب ِّكأوالفِّاالب ِّمعِّأوالفِّالص ِّ
ِّيفِّكل  ِّ ِّ(1)فرجةِّانزلةِّمعِّفرجةِّ/عاليةِّوكذا ِّخل ِّ، اب ِّاب ِِّّفِّبنتِّاب ِّوبنتحىتِّإذا

ي ال ِّلع ِّ/فل ِّ
فلبنتِّاالب ِِّّ(3)فِّبنتِّاب ِّوبنتِّاب ِّاب ولوِّخل ِِّّ،دسالس ِِّّىفلصفِّوللس ِّالن  ِِّّ(2)

ِّ.(4)بهاعص  ِّإالِّأنِّيكونِّيفِّفرجتهاِّأوِّأسفلِّمنهاِّم ِّي ِِّّىفلوالِّشيءِّللس ِِّّ،لثانالث ِّ
امهِّهِّوبناتِّأعمأبيهِّوجد  ِِّّة ِّهِّوعم ِّت ِّهِّوعم ِّبِّأخت ِّليسِّيفِّالفراض،ِّم ِّيعص  ِِّّ:فائدة

ِّ.(6)م ِّأوالفِّاالب ِّ(5)هِّإالِّاملنسفلوبناتِّأعمامِّأبيهِّوجد  ِّ
َاستَمذَمإ َوَم)َ:قال َالَملَممَمكَ ا َ ث َملَأالث َ َم َ الَأوَمَبَ لَمل ََاتَأوَمخَمت َاتَأوَمخَمالَمَتَ طَمقَمسَمَني 

ِّ.(10)لثنيالث ِِّّ(9)بل ِّاالب ِّإذاِّاستكملتِّبناتِّالص ِِّّتسقطِّبنات ِِّّ(8)كماِِّّ(7)أيِّ(بَ لَملَ 
َ

                                                           

ِّ(.ب21/ف)ِّبداية(ِّعاليةِّحىت)ِّ(1)
ِّ(.أ23/ب)ِّبداية(ِّفللعلياِّالن  صف)ِّ(2)
 )وبنتِّاب (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
ع ي  ِِّّالكبريِّالش رح:ِّانظرِّ(4)

ِّوالن جم ،(3/1054)ِّاحملتاجِّوعجالةِّ،(6/466ِّ،467)ِّللر اف 
ِّ.(146ِّ،6/145)ِّالوه اج

 )املستفل(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
(6)ِّ(ِّ ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري ِّالش رح ِّ)6/467انظر: ِّالوه اج ِّوالن جم ِّاحملتاج6/146ِّ( ِّوحتفة ،)
(6/403.)ِّ

 .(ب)الِّتوجدِّيفِّ)أي(ِِّّ(7)
 ِّيفِّ)ف(ِّ)أيِّسقطِّبناتِّاالب (.ِّ(8)
 االب (.ِّتِّبنا)ِّ(ف)يفِِّّ(9)
(10)ِّ(ِّ ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري ِّالش رح ِّ)6/497انظر: ِّالَّ البني ِّوروضة ِّالن بيه6/27ِّ(، ِّوكفاية ،)
(12/498.)ِّ
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ِّ(نَ هَأب َمص َ عَمي َأف َمَبَ أمََنَممَ َخَ أمَ)أيِّمعِّاألخواتِّللبِِّّ(نَ هَأعَممَمَنَموَ كَأيمََنَ الَأَمإ َ)َ:قال
ِّ.(1)األنثينيِّكرِّمثلِّحظ  ِّأيِّ/فيقسمِّالباقيِّبينهمِّللذ ِّ

ِّاملصن  ِّه ِّف  ِّوأ ِّ اب ِّاألخِّالِِّّألن ِِّّ؛وهوِّكذلكِّ،به  ِّاب ِّاألخِّالِّيعص  ِِّّفِّأن ِّمِّكالم
ِّالتِّيفِّفرجتهبِّأخت ِّعص  ِّي ِّ هِّفإن ِِّّ،خبال ِّاب ِّاالب ِّ،فوقه ِّبِّم ِّعص  ِّفأوىلِّأنِّالِّي ِِّّ،ه
أوِِّّحقيقة ِِّّىِّابنا ِّم ِّس ِّاب ِّاالب ِّي ِِّّوألن ِِّّ؛ه ِّفوق ِّبِّم ِّعص  ِّفجازِّأنِّي ِِّّ، ِّيفِّفرجتهبِّم ِّعص  ِّي ِّ

ِّ.(3)والِّجمازا ِِّّحقيقة ِِّّ(2)الِّىِّأخا ِّم ِّس ِّواب ِّاألخِّالِّي ِِّّ،جمازا ِّ
ِّ،لثانالث ِِّّ(4)األبوي /فللختنيِّم ِِّّ،ألبِّوأخا ِِّّفِّأختنيِّألبوي ِّوأختا ِّخل ِِّّ:أمثلة

ِّ.(6)أثالاث ِِّّاألبِّ(5)والباقيِّبنيِّاألختِّواألخِّم 
 ِّأخواتِّألبِّألبوي ِّوأختا ِِّّفِّأختا ِّخل ِِّّ:آخر ِّأختنيِّأو ِّ،صفللوىلِّالن  ِِّّ،أو

                                                           

ِّ(.6/22(،ِّوّنايةِّاحملتاجِّ)4/146(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/407انظر:ِّحتفةِّاحملتاجِّ)ِّ(1)
 )الِّي س م ىِّأخا ِّحقيقة (ِّبدونِّ)ال(.ِّ(ف)يفِِّّ(2)
ِّاحملِّ(3) ِّعجالة ِّ)انظر: ِّ)3/1058تاج ِّالوه اج ِّوالن جم ِّاحملتاج6/154ِّ(، ِّومغن ،)

(4/146ِّ.)ِّ
ِّ(.أ22/ف)ِّبداية(ِّاألبوي ِّالث لثان)ِّ(4)
 .(ب)الِّتوجدِّيفِّقوله:ِّ)م ِّاألب(ِِّّ(5)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(6)

ِِِّّّ3ِّ3ِِّّ×3ِِّّ=9ِّ

2ِّأختانِّشقيقتانِّ(25)

3

 2/1ِّ6/3ِّ

ِّأخِّألبِّ
1ِِّّب

2ِّ

1ِِّّأختِّألبِّ
ِّ

 أ[19]أ/
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ِّ.(2)نثينياأل ِِّّكرِّمثلِّحظ  ِّصفِّبينهمِّللذ ِّأخِّفالن  ِِّّإالِّأنِّيكونِّمعه  ِِّّ،(1)دسِّللباقيوالس ِّ
                                                           

ِّشقيقِّمثال :ِّوهذهِّصورهتاِّإذِّ(1) ِّاِّكانِّيفِّاملسألةِّأختِّألبوي ِّوأختِّألبِّوعاصب،ِّكعم  
ِِِّّّ6ِّ

1ِّأختِّألبوي ِّ(26)

2

 3ِّ
1ِّأختِّألبِّ

6

 1ِّ
2ِِّّبِّعمِّشقيقِّ

ِّوأم اِّإذاِّكانِّيفِّاملسألةِّأختِّألبوي ِّوأختانِّألبِّوعاصب،ِّكاب ِّأخِّشقيقِّمثال ِّفهذهِّصورهتا:
ِِِّّّ6/2ِّ12ِّ

1ِّأختِّألبوي ِّ(27)

2

 3ِّ6ِّ
1ِّنِّألبأختاِّ

6

 1ِّ2/1ِّ
2ِّ4ِِّّبِّاب ِّأخِّشقيقِّ

 وق سِّعليهاِّإذاِّكانِّبدلِّاألختنيِّألبِّأخواتِّألب.
ِّإذاِّكانِّيفِّاملسألةِّأختِّألبوي ِّوأختِّوأخِّألب:ِِّّوهذهِّصورهتاِّ(2)

ِِِّّّ2/3ِّ6ِّ
1ِّأختِّألبوي ِّ(28)

2

 1ِّ3ِّ
ِّأختِّألبِّ

1ِِّّب
1ِّ

2ِِّّأخِّألبِّ

ِّوأخِّألبِّفهذهِّصورهتا:وأم اِّإذاِّكانِّيفِّاملسألةِّأختِّألبوي ِّوأختانِّ
ِِِّّّ2/4ِّ8ِّ

1ِّأختِّألبوي ِّ(29)

2

 1ِّ4ِّ
ِّأختانِّألبِّ

1ِِّّب
2/1ِّ

2ِِّّأخِّألبِّ

 وق سِّعليهاِّإذاِّكانِّبدلِّاألختنيِّألبِّأخواتِّألب.
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 (1)آخرِّ ِّوأختا ِّ: ِّألبوي  والِِّّ،لثانالث ِِّّ(3)ولينيلل ِِّّ،ألبِّ(2)/فأكثرِّأختنيِّفأكثر
ِّللباقي ِّمعه  ِِّّ،(4)شيء ِّيكون ِّأن ِّللذ ِِّّإال ِّبينهم ِّفالباقي ِّفأكثر ِّحظ  ِّأخ ِّمثل ِّكر

ِّ.(5)نثينياأل ِّ
َاتَ نَمب مَوَمَاتَ نَمالب َمَعَممَمَةَ بَمصَمبَعَمالَمَ(6)نوَمَ أمََم َ الَأبَوَمالَمَنَممَ َاتَأوَمخَمالَموَم)َ:قال

                                                           

 .ِّبزايفةِّ)خل ف(ِّ(أختنيِّفخل ِّآخر:ِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(1)
ِّب(.23/ب)ِّبداية(ِّفأكثرِّألب)ِّ(2)
 ولتني(.ِّ)لل ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
ِّشقيقِّمثال :ِِّّوهذهِّصورهتاِّ(4) ِّإذاِّكانِّيفِّاملسألةِّأختانِّألبوي ِّوأختِّألبِّوعاصبِّكعم  

ِِِّّّ3ِّ

2ِّأختانِّألبوي ِّ(30)

3

 2/1ِّ

ِّ          ِّ          ِّأختِّألبِّ

1ِِّّبِّعمِّشقيقِّ

 وق سِّعليهاِّإذاِّكانِّبدلِّاألختِّألبِّأخواتِّألب.
ِّإذاِّكانِّيفِّاملسألةِّأختانِّألبوي ِّوأختِّوأخِّألب:ِِّّوهذهِّصورهتاِّ(5)

ِِِّّّ3/3ِّ9ِّ

2ِّأختانِّألبوي ِّ(31)

3

 2ِّ6/3ِّ

ِّأختِّألبِّ
1ِِّّب

1ِّ

2ِِّّأخِّألبِّ

 وق سِّعليهاِّإذاِّكانِّبدلِّاألختِّألبِّأخواتِّألب.
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)م (ِِّّ(6)
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ِّبنتانِّفألن ِِّّ(االبنَ  ِّكانِّيفِّاملسألة ِّإذا اب ِّوأخواتِّوأخذتِّالبناتِِّّ(1)أوِّبنتاِّصاعدا ِّه
ِّللخواتِّوأ ِّالث ِّ ِّفرضنا ِّن  ِّن ِّل ِّع ِّلثنيِّفلو ِّاملسألة ِّأنِّيزاحمِِّّ،نصيبِّالبناتِّص ِّق ِّا فاستبعدوا

ِّاألوالف ِِّّأوالف ِّ ِِّّ،االب ِّوأوالف ِِّّاألب ِّميك  فجعل  ِِّّ،سقاطه  ِّإومل
ليدخلِِّّ؛عصباتِّ(2)

ِّ.(4)قالهِّاإلمامِِّّ،(3)ةخاص ِِّّقصِّعليه  ِّالن ِّ
ِّ ِّاجلمعِّ(اتنَمالب َمَعَممَمَاتَأوَمخَموالَم)ِّ:فاملصن  ِّوقول ِّاجلنسِّال األختِِّّفإن ِِّّ،مرافه

ِّ،ألبوي ِّمعِّالبنتِّاألخواتِّألبِّ(5)طِّأخت ِّق ِّس ِّفت ِِّّ،الواحدةِّمعِّالبنتِّالواحدةِّعصبة
ِِّّ.(7)(6)للبِّألبوي ِّاألخ ِِّّطِّاألخ ِّق ِّس ِّكماِّي ِّ

                                                           

 (.اب ِّ)ابنتاِّ(ف)يفِِّّ(1)
 )فجعلت(.ِّ(ف)يفِِّّ(2)
ِّ)ِّانظر:ِّ(3) ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري 6/472ِّالش رح ،473(ِّ ِّاحملتاج ِّومغن ِّوإعانة(4/147(، ،ِّ
ِّ.(3/228)ِّالَّ البني
ِّعبدِّامللكِّاجل و ي ن  .ِّنيم ِّر ِّإمامِّاحل ِِّّأي:ِّ(4)

ِّعبارةِّاإلمامِّهي:ِّ)والسبب ِّأوِّفصاعدا ،ِّبنتانِّالفريضةِّيفِّكانِّإذاِّأن هِّذكرانهِّفيماِّونص 
ِّوأع ل ناِّبلفرض،ِّاألخواتِّأعَّيناِّفإنِّأختان،ِّأوِّأخت،ِّمعه ِّكانِّفلوِّالثلثني،ِّوأخذنِّاب ِّبنتا
ِّفبع دِّاألب،ِّببنو ةِّيرث ِّواألخواتِّبألخوات،ِّالبنتنيِّنصيبِّحط  ِِّّإىلِّمؤف  اي ِِّّذلكِّكانِّلة،املسأ
ِّاألخوات،ِّي سقَّواِّأنِّميكنهمِّوملِّاألب،ِّأبوالفِّاألوالف ِِّّيزدمواِّأنِّعنهمِّهللاِّرضيِّالصحابةِّعلى
 (.9/64البنات(ِّّنايةِّاملَّلبِّ)ِّفونِّعليه ِّالنقصِّيدخلِّحىتِّعصبات؛ِّيثبتوه ِّأنِّفرأ و ا

 األخت(.ِّفتسقطِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(5)
ِّ(.6/155ِّ(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)3/1059انظر:ِّعجالةِّاحملتاجِّ)ِّ(6)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(7)

ِِِّّّ2ِّ
1ِّبنتِّ(32)

2

 1ِّ
1ِِّّبِّأختِّألبوي ِّ
ِّ         ِّ          ِّأختِّألبِّفأكثرِّ  
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ِِّّ:فرعان
ِّمتفر  ِِّّبنتا ِِّّ(1)ف/خل ِِّّ:األول ِّإخوة صفِّوالباقيِّللبنتِّالن  ِّقنيِّفوثالثِّأخواتِّأو

ِّوسقط ِّللبوي  ِّاألخ ِّأو ِّبلش ِِّّ،الباقونِّ(2)للخت ِّللب ِّللم  ِّاألخت ِّواألخت ِّقيقة
واألخِّللم  ِِّّاألخِّللبِّ(3)بلبنتِّوكذا

(4).ِّ
                                                           

ِّ(.ب22/ف)ِّبداية(ِّخلفِّبنتا ِّ)ِّ(1)
 )ويسقط(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 ِّ)وكذلك(.ِّ(ف)يفِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتاِّإذاِّكانِّمعِّالبنتِّثالثِّأخواتِّمتفر  قات:ِّ(4)

ِِِّّّ2ِّ
1ِّبنتِّ(33)

2

 1ِّ
1ِِّّبِّأختِّشقيقةِّ
ِّ__ِّ__ِّأختِّألبِّ
ِّ__ِّ__ِّأختِّألمِّ

للبنتِّالن  صفِّفرضا ،ِّوللختِّالش قيقةِّالباقيِّعصبةِّمعِّالغري،ِّوتسقطِّهباِّاألختِّألب،ِّ
ِّوأم اِّاألختِّألمِّفهيِّحمجوبةِّبلبنت.

 ِّاِّإذاِّكانِّمعِّالبنتِّثالثةِّإخوةِّمتفر  قني:ِّوهذهِّصورهت
ِِِّّّ2ِّ

1ِّبنتِّ(34)

2

 1ِّ
1ِِّّبِّأخِّشقيقِّ
ِّ__ِّ__ِّأخِّألبِّ
ِّ__ِّ__ِّأخِّألمِّ

ِّفهوِّ ِّاألخِّألم ِّوأم ا ِّاألخِّألب، ِّويسقطِّبه ِّوللخِّالش قيقِّالباقي، للبنتِّالن  صفِّفرضا ،
ِّحمجوبِّبلبنت.
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ئلس ِِّّرجال ِِّّ(3)أن ِّ/ِِّّت ِّرب  ِّخ ِّأ ِِّّ:(2)(1)ي ِّوض ِّر ِّقالِّالع ِّ
فكانِِّّ،قنيمتفر  ِِّّخوةإع ِّثالثةِِّّ(4)

مِّّن ِّإِّ:فقيلِّلهِّ،مِّغاضبونأّن ِِّّفظ  ِِّّ،مِّاملرياثِّحىتِّجيتمعواقسالِّي ِِّّ:قالِّ(5)م ِّجوابهِّأن
ِّ/قالِّ(6)بحلضرة ِّبحلضرة: ِّمتفر  ِِّّ،فهم فأجابِّرجلِّكانِّحبضرتهِِّّ؟قنيفكيفِّيكونون
ِّ.(7)سقطِّاألخِّم ِّاألبوي ِِّّ،وماِّبقيِّفللخِّم ِّاألبوي ِّ،دسالس ِِّّ ِّاألم  ِّللخِّم ِِّّ:فقال

ِّتركِّأختنيِّألبوي ِّوأختنيِّقدِّتستغرقِّاألخواتِّاملالِّبلفرضي ِِّّ:انالث ِّ ِّإذا ِّفيما ة
ألم  ِّ

(8).ِِّّ
                                                           

 )الفروضي(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
،ِّم ِّأصحابِّهوِّأبوِّاِّالعمرأوض ي :ِّ(2) ي   حلس ِّعليِّب ِّأدمدِّب ِّاحلس ِّاملعرو ِّبلع ر وض 

ِّوروى ِّوغريمها، ِّاحلس  ِّب  ِّواملؤم ل ِّاحل ري ي   ِّأيبِّعمرو ِّم  ِّمسع ي  ،
ِّالب  ي  ه ق  ِّاحلس  ِّاحلاكمِّعنهِّأيب

ِّ.ِّه371ِّترمجته،ِّتويفِّسنةِِّّفِّواحدا ِِّّحديثا ِّ
(ِّ ِّللس ب ك ي   ِّالكربى ِّالش افعية ِّطبقات 3/345ِِّّانظر: 221ِّرقم ،)ِّ ن و ي   ِّلإل س  ِّالش افعية وطبقات

ِّ.(821رقم2/89ِِّّ)
ِّ(.أ24/ب)ِّبداية(ِّأنِّرجال ِّ)ِّ(3)
 )سأل(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 ِّ.)أنه(ِّ(ف)يفِّ)أن(ِّالِّتوجدِّيفِّ)ب(،ِّوِِّّ(5)
مِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(6)  (.فقال:ِّيفِّاحلضرةإّن 
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(7)

ِِِّّّ6ِّ
1ِّأخِّألمِّ(35)

6

 1ِّ
5ِِّّبِّأخِّشقيقِّ
ِّ          ِّ          ِّأخِّألبِّ ِّ

ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(8)
ِِِّّّ3ِّ3ِِّّ×2ِِّّ=6ِّ

2ِّأختانِّشقيقتانِّ(36)

3

 2/1ِّ4/2ِّ
1ِّأختانِّألمِّ

3

 1ِّ2/1ِّ ِّ

 ب[19]أ/
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 (اليتَ(1)اتَإىلبَمصَمبَالعَمرَمق َ أمََ:ابب)
ِّلغةب ِّص ِّالع ِّ ِّالعصبِّ(2)مأخوذِّ:ة ِّبذلكمس   ِِّّ،املنعِّ:وهوِّ،م  ِّالورثة يِّلتقو  ِِّّ؛يت

ِّ.(3)بآلخرِّة ِّع ِّن  ِّمنهمِّم ِِّّبعضهمِّببع،ِّحبيثِّحيصلِّلكل  ِّ
ِّمأخوذب ِّص ِّالع ِِّّ:وقيل ِّالع ِِّّ(4)ة ِّ/حت ِّألّن ِِّّ؛ةام ِّم ِّالع ِِّّ:يوهِّ،ةاب ِّص ِّم  ْبميعِِّّ(5)يطا

ِّ.(6)هايَّونِّبهِّم ِّاجلوانبِّكل  ِّجلِّحي ِّةِّللر ِّب ِّص ِّكذلكِّالع ِِِّّّ،أسالر ِّ
ِّالش  ِّأصل ِِّّ:وقيل ِّوالقو ِّد ِّها ِّع ِِّّ،ةة ِّم ِّألن ِِّّ؛احليوانِّب ِّص ِّومنه ِّالقو ِّه ِّعلى ِّله ةِّعني

ِّ
 
ِّ.(7)عةاف ِّد ِّوامل

لِّإذاِّملِّيك ِّمعهِّصاحبِّوزِّمجيعِّاملاحي  ِِّّ(9)/م ِّ(8)هوِّ:ةِّيفِّاالصَّالحب ِّص ِّوالع ِّ
ِّ.(10)فرض

                                                           

ِّ(.ف)ِّيفِّتوجدِّال(ِّامليتِّإىل:ِّ)قولهِّ(1)
 )مأخوذة(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
(3)ِّ(ِّ ِّالن بيه ِّكفاية ِّ)ص12/505ِّانظر: ِّاألخيار ِّوكفاية ِّالقريبِّاجمليب382ِّ(، ِّوفتح ،)

ن ش و ر ي  ِّ ِّ(.1/28ِّ)ِّللش  
 )مأخوذة(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
ِّ(.ب24/ب)ِّبداية(ِّحتيطِّْبميعِّالر أس)ِّ(5)
(6)ِّ(ِّ ِّالص  حاح ِّيف: ِّ)عصب( ِّمافة 1/182ِّانظر ،183(ِّ ِّالعرب ِّولسان ،)1/605ِّ،
ِّ(.3/382ِِّّ(،ِّواتجِّالعروسِّ)606

ِّ(.3/375ِِّّ(،ِّواتجِّالعروسِّ)2/28انظرِّمافةِّ)عصب(ِّيفِّ:ِّهتذيبِّالل غةِّ)ِّ(7)
 .ِّ(ف)ِّالِّتوجدِّيف)هو(ِِّّ(8)
ِّ(.أ23/ف)ِّبداية(ِّم ِّحيوز)ِّ(9)
ِّإىلِّالد ورِّم ِّحيثِّوقعِّمعرفةِّكونهِّعصبةِِّّ(10) ِّالت عريفِّم ف ،  ِّهذا ي :ِّ)فإن  قالِّالز ر ك ش 

راج ِّالوه اجِّعلىِّكونهِّحاضزا ،ِّومعرفةِّكونهِّحاضزا ِّعلىِّكونهِّعصبة،ِّبلِّهوِّبيانِّحلكمِّالعصبة(ِّالس  
ي  ِّ ِّ(.282ِّص)أدمدِِّّيعلِّالعزيزِّعبد بتحقيقِّللز ر ك ش 

= 
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ِّ.(2)معِّغريهِّةب ِّص ِّوع ِِّّ،ةِّبغريهب ِّص ِّوع ِِّّ،فسهن ِّةِّب ِّب ِّص ِّع ِِّّ:أنواعِّ(1)ةِّثالثةب ِّص ِّوالع ِّ
ِّبنفسهب ِّص ِّفالع ِّ ِّاملالِّ:ة ِِّّ،بيت

 
ِّامليتِِّّوكل ِِّّ،قعت ِّوامل ِّوبني ِّبينه ِّليس ِّنسيب ذكر

ِّ.(3)أنثى
ِّكل ِِِّّّ،ختِّللبواألِّ،قيقةواألختِّالش ِِّّ،وبنتِّاالب ِّ،البنتِّ:والعصبةِّبغريهِّأربعة

ِّ.(4)أبخيها
 .(5)أوِّبناتِّاالب ِّ،األخواتِّمعِّالبناتِّ:والعصبةِّمعِّغريه

                                                           

= 

ِّهوِّمعلومِّ ِّكما ِّتعريفِّللعاصبِّبحل كمِّوالت عريفِّبحلكمِّف ور ي  ِّ)وهذا ن ش و ر ي : وقالِّالش  
ن ش و ر ي ةِّ)صِّ ِّ(.73عندِّالع قالء(ِّالفواضدِّالش  

ِّفتحِّ ِّاالعرتاض( ِّم  ِّساملا  ِّمنها ِّواحدا  ِّجت  د ِّتكاف ِّال ِّحبدوف، ِّح د  ِّ)فالعصبة ِّأيضا : وقال
ِّ(.1/28القريبِّاجمليبِّ)

ِّولذاِّاستغىنِّبعضهمِّبعد  هاِّع ِّحد  ها،ِّكماِّقالِّاب ِّاهاضمِّيفِّتعريفِّالعاصبِّيفِّألفيته:

ِّوليسِّخيلوِّحد هِّم ِّنقد ِِِّّّ*ِّ*ِّ*ِِِّّّفينبغيِّتعريف هِّبلع  د  ِّ

ِّ(.1/197انظرِّاألبياتِّمعِّشرحهاِّيف:ِّّنايةِّاهدايةِّ)
 )ثالث(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
(2)ِّ(ِّ ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري ِّالش رح ِّ)6/456انظر: ِّالَّ البني ِّوروضة ِّالوه اج6/8ِّ(، ِّوالن جم ،)
(6/158.)ِّ 

3/6ِّ،ِّوأسىنِّاملَّالبِّ)(6/8)ِّالَّ البنيِّانظر:ِّروضةِّ(3) ن ش و ر ي   (،ِّوفتحِّالقريبِّاجمليبِّللش  
ِّ)ص1/28ِّ) ي  

ِّ(.240ِّ(،ِّوغايةِّالبيانِّللر م ل 
ِّانظرِّ(4) ع ي  ِِّّالكبريِّالش رح:

ِّالَّ البني(6/456)ِّللر اف  ِّوروضة ِّالوه اج6/8ِِّّ)، ِّوالن جم ،)
(6/158ِّ.)ِّ

ِّانظرِّ(5) ع ي  ِِّّالكبريِّالش رح:
ِّاحملتاجِّ(6/158)ِّالوه اجِّوالن جمِّ،(6/456)ِّللر اف  ِّومغن ،

(4/149).ِّ
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ِِّّ(والَأفَمنَسَمإ َوَمَ(1)موهَأنَأ/ب َمَثأَ َالب منأونَالعمصمبماتَ َ)ومأمق  رمبَأ:َقال
ِِّّ.(3)وكذاِّاب ِّاالب ِّعندِّعدمهِّ،(2)مجاعأيِّفاالب ِّيستغرقِّاملالِّإذاِّانفرفِّبإل

يءِّأقربِّوجزءِّالش ِّ،ِّالفرعِّجزءِّامليتِّألن ِِّّ؛م ِّاألصلِّكانِّالفرعِّأقربِِّّ(4)اوإّن ِّ/ِّ
،ِّ(6)صلصبعكِّجزؤكِّاملت ِّأِّفإن ِِّّ،صلفاعتربِّهذاِّبجلزءِّاملت ِِّّ،يءِّم ِّأصلهالش ِِّّ(5)إىلِّذلك

صلِّاملت ِِّّألن ِِّّ؛فكذلكِّجزؤكِّاملنفصل،ِّ(10)(9)بحلس  ِِّّ(8)أقربِّإليكِّم ِّأصلكِّ(7)فهو
ِّبينهما.ماِّجزءِّواحدِّالِّفرقِّّن ِّإواملنفصلِّم ِّحيثِّ

ِّصلِّأقربِّإليهِّم ِّأصلهِّفاجلزءِّاملنفصلِّكذلك.اجلزءِّاملت ِِّّرِّأن ِّفإذاِّتقر ِّ

                                                           

ِّلوحات.ِّثالثِّب(ِّبعدِّسقطِّقدره10)بنوهمِّوإنِّسفلوا(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(1)
ناعِّيفِّمساضلِّاإلمجاعِّ(،ِّواإلق9/41(،ِّوّنايةِّاملَّلبِّ)100انظر:ِّمراتبِّاإلمجاعِّ)صِِّّ(2)

(2/103ِّ.)ِّ
(3)ِّ(ِّ ع ي  

(،ِّوّناية6/401ِّ،402ِّ(،ِّوحتفةِّاحملتاجِّ)6/464ِّ،465انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
 (.6/18احملتاجِّ)
اِّكان(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(4) ِّأ(.25)وإّن 
 .ِّ(ف)وِِّّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)ذلك(ِِّّ(5)
 (.ِّفهوِّبكاملت صلِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(6)
 )فهي(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
ِِّّ)ب(ِّ)م ِّأصلكِّاملنفصل(.يفِّ(8)
 )بجلزضني(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(9)
أقربِّإليهِّم ِّأصلهِّفاجلزءِّاملنفصلِِِّّّ-إىلِِّّ-فكذلكِّجزؤكِّاملنفصلِِّّ،)بحلس  ِّقوله:ِِّّ(10)
ِّ.ِّ(ب)يفِّالِّيوجدِّكذلك(ِّ
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ََ(:الَ وَمحَ أمََةَأالثَمثمََهَألمَوَمَ،بَأالَمَثأَ )َ:قال
 (؛االبنَ َدَ لمَوَموَمَدَ لَمالوَمَ(1)يَ /غَمَعَممَمَيبَ صَ عَ لت َ ابَ َدَأرَ فَمن َ ي َمَالَ حَم)ِِّّ هللاِّتعاىلِّفرضِِّّألن

ھ  ے  ے  ۓ  ژ ِّ:م ِّقاضلِّالِّعز ِّفقِّ،ةلهِّيفِّحالِّوجوفِّالولدِّخاص ِّ

ِّ.(2)ژ ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇ
ِّأن ِّأف ِّ ِّي ِّفهم ِّال ِّعداهه ِّفيما ِّصاحبِّفرضِّ،فرضِّله ِّمعه ِّأو ِّوحده ِّكان ِِّّ،وسواء
أوِّأم  ِِّّ(4)(3)كزوجة

ةوب ِّص ِّفلهِّالباقيِّبعدِّالفرضِّبلع ِِّّ(6)(5)
(7)(8).ِّ

                                                           

ِّب(.23ِّ)غريِّالولد(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)
ِّ(.11:ِّ)ِّآيةِّالن  ساء،ِّسورةِّ(2)
 .ِّ(ب)يفِّالِّيوجدِّماِّبقيِّللب(ِِّّتضىِّالظاهرِّأن ِّفاقِّ-إىلِِّّ-فلهِِّّأوِّأم  ِِّّ)كزوجة ِِّّقوله:ِّ(3)
ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِِّّ(4)

ََِّ4ِّ

1ِّزوجةِّ(37)

4

 1ِّ

3ِِّّبِّأبِّ
ِّ
 (.ِّوأم  ِّكزوجة ِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(5)
ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِّ(6)

ََِّ3ِّ

1ِّأمِّ(38)

3

 1ِّ

2ِِّّبِّأبِّ
ِّ
 ه(.ِّت ِّوب ِّص ِّ)بع ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
(8)ِّ(ِّ ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري ِّالش رح ِّوع6/463انظر: ِّاحملتاجِّ)(، ِّاحملتاج3/1054ِّجالة ِّوحتفة ،)
(6/403ِّ.)ِّ
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ِّاألو ِّأم ِّ ِّ(1)لا ِّالولدهللاِّتعاىلِّجعلِّللخِّمجيعِّاملالِّعنِّفلن ِّ؛ ِّ(2)دِّعدم فاألبِّ،
ِّ.(3)اِّأفىلِّبهاألخِّإّن ِِّّفإن ِِّّ،أوىل

ِّالث ِّوأم ِّ ِّ(5)(4)انا ِّتعاىل؛ ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ژ ِّ:فلقوله

ِّأن ِِّّ،لثالث ِِّّقَّعِّللم  ِِّّمث ِِّّ،فأضا ِّاإلرثِّإليهماِّ(6)ژۉ ِّبقيِِّّفاقتضىِّالظاهر ما
ِّ.(7)للب

ِّ.(8)مجاعاإقِّبلولدِّ/ح ِّل ِّوولدِّاالب ِّم ِّ
ِّةِّعليه.فاآليةِّفال ِِّّ،فظِّالولدِّيصدقِّعليهِّحقيقةوإنِّقلناِّل

ِّ

                                                           

ِّأيِّأن هِّأيخذِّمجيعِّاملالِّإذاِّكانِّوحده.ِّ(1)
(2)ِِّّ ِّتعاىل: ِّقول ه ِّالن  ِّ ژ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ يعنِّبه ِّآية:ِّسورة ساء،

(176.)ِّ
ِّبتحقيقِّ(3) ي   راجِّالوه اجِّللز ر ك ش  ِّالس   ِّوحاشية253ِّأدمدِّ)صِِّّعليِّالعزيزِّعبد انظر: ،)

 ح ل  يِّ)
ِّ(.2/128(،ِّوفي،ِّاإللهِّاملالكِّ)3/143ع م ريةِّعلىِّشرحِّجاللِّالد  ي ِّامل

 بدونِّ)أم ا(.ان(ِّ)والث ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
ِّأيِّأن هِّأيخذِّالباقيِّبعدِّالفرضِّإذاِّكانِّمعهِّصاحبِّفرض.ِّ(5)
ِّ(.11ِّسورةِّالن  ساء،ِّآيةِّ:ِّ)ِّ(6)
ر ان   8/109ِّانظر:ِّاحلاويِّالكبريِّ)ِّ(7) 9/56ِّ)ِّ(،ِّوالبيانِّللع م  ي   راجِّالوه اجِّللز ر ك ش  (،ِّوالس  
ِّ(.253أدمدِّ)صِِّّعليِّالعزيزِّعبد بتحقيق
نذرِّالب ِّاإلمجاع:ِّانظرِّ(8)

 
،ِّوعجالةِّ(2/90)ِّاإلمجاعِّمساضلِّيفِّواإلقناعِّ،(91صِّ)ِّامل

ِّ(.3/1054احملتاجِّ)

 أ[20]أ/
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 َابنَ أمََاالبنَ َعَممَمَيَمهَ وَمَ:ضَ رَ لفَمابَ َدَأرَ فَمن َ ي َمَالَ حَموَم)َ:قال ِّففرضهِِّّ(االبنَ َو أي
ِّ.(2)علىِّماِّسلفِّ(1)القرآنِّدسِّبنص  ِّالس ِّ

ِّي ِِّّ:تنبيه ِّللبوي  ِّاحلالنياألخ ِّهذي  ِّيف ِّاألب ِّبلت ِِّّ،شارك ِّاترة ِّفريث ِّ،عصيب
ِِّّوبلفرضِّأخرىِّيف

 
ِّ.(5)اآلتيةِّ(4)(3)ةك ِّر ِّش ِّمسألةِّامل

 (االبنَ َاتَ نَموَب َمأمََاتَ نَمالب َمَعَممَمَيَمهَ وَمَ:يبَأصَ عَ الت َ وَمَضَأرَ الفَمَهَألمََعَأمَ تَميمَ َالَ حَموَم)َ:قالِّ
ِّ(7)/والباقيِّ،كرِّواألنثىلفظِّالولدِّيفِّاآليةِّيشملِّالذ ِِّّألن ِِّّ؛دسِّبلفرضفريثِّالس ِِّّ(6)أي

ِّبلع ِّبعدِّفرضهِّوفرضِّالبناتِّأوِّبناتِّاالب ِّل ةوب ِّص ِّه
ِّ:مىِّهللاِّعليهِّوسل ِّلقولهِّصل ِِّّ؛(8)

فقِّعليهِّم ِّحديثِّاب ِّمت ِِّّ(ذكرِّرجل ِِّّ(9)فماِّبقيِّفهوِّألوىلِّ،حلقواِّالفراض،ِّأبهلها)أ ِّ
ِّ.(10)اسِّرضيِّهللاِّعنهماعب ِّ

                                                           

ِّژ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇژ أرافِّقول هِّتعاىل:ِِّّ(1)
ِّ(.11ِّ،ِّآيةِّ)سورةِّالن  ساء

(2)ِّ(ِّ ع ي  
(،ِّوالن جمِّالوه اج3/1054ِّ(،ِّوعجالةِّاحملتاجِّ)6/462انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 

(6/146.)ِّ
 ركة(.)الش ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 ش ر ك ةِّهي:ِّزوجِّأيخذِّالن  صف،ِّوأم ِّأوِّجد ةِّأتخذِّالس دس،ِّومجعِّم ِّاإلخوةِِّّ(4)

وصورةِّامل
ِّشقيقِّفأكثرِّيشرتكون ِّمعِّأخ  ِّ(.782ِِّّيفِّالث لث،ِّوستأيتِّهذهِّاملسألةِّ)صِّألم  

ِّ(.4/142(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)3/1055انظر:ِّعجالةِّاحملتاجِّ)ِّ(5)
 ِّيفِّ)ف(ِّ)أوِّبناتِّاالب ِّفريثِّالس دسِّألن ِّلفظ(.ِّ(6)
ِّأ(.24ِّ)والباقيِّبعدِّفرضه(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(7)
(8)ِّ(ِّ ع ي  

ِّالش رحِّالكبريِّللر اف  ِّاحملتاجِّ)6/463انظر: ِّوعجالة ِّومغنِّاحملتاج3/1055ِّ(، ،)
(4/142ِّ.)ِّ

 (.ِّذكرِّ)للوىلِّ(ب)يفِِّّ(9)
ِّيفِّكتابِّالفراض،ِّيفِّبب:ِّ(10) رقم928ِِّّوأم  هِّ)صِِّّأبيهِّم ِّالولدِّمرياثِّرواهِّالب خ اري 
ِّمرياثِّ(،ِّويفِّبب:6735رقم929ِِّّاب ِّ)صِِّّيك ِّملِّإذاِّاالب ِّاب ِّمرياثِّ:ويفِّببِّ،(6732

= 
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ِّ.(2)(رجل)بدلِِّّ(ةبَمصَمعَم)بلفظِِّّايل   ِّز ِّلإلمامِّوالغ ِِّّتبعا ِِّّي ِّع ِّاف ِّأورفهِّالر ِِّّ(1)وقد
ي  ِّز ِّو ِّاجل ِِّّقالِّاب  ِّ

ِّ.(4)(ظف ِّايةِّالِّحت ِّو ِّوهذهِّالر  ِّ:ِّ)(3)

                                                           

= 

زوجِِّّواآلخرِّللم  ِِّّأخِّأحدمها:ِّعم  ِِّّابنِّ:ببِّويفِّ(،6737رقم929ِِّّواإلخوةِّ)صِِّّاألبِّمعِّاجلد  ِّ
930ِِّّ)صِّ ِّبب:6746رقم ِّيفِّكتابِّالفراض،، ِّوم سل م ِّبقيِّفماِّأبهلها،ِّالفراض،ِّأحلقواِّ(،
 (ِّم ِّحديثِّعبدِّهللاِّب ِّعب اسِّرضيِّهللاِّعنهما.1615ِّرقم705ِِّّذكرِّ)صِِّّرجلِّفلوىل

 .ِّ(ب)يفِِّّالِّيوجدِّفظ(وايةِّالِّحت ِّوهذهِّالر  ِِّّ-إىلِِّّ-لإلمامِِّّتبعا ِِّّي ِّع ِّاف ِّ)وقدِّأورفهِّالر ِِّّقوله:ِّ(1)
(2)ِّ(ِّ ِّاملَّلب ِّّناية ِّللغ 9/80ِّانظر: ِّوالوسيط ِّوالش 4/346ِّ)ِّايل   ِّز ِّ(، ِّللر ِّ(، ِّالكبري ِّي  ِّع ِّاف ِّرح

(6/474ِّ.) 
(3)ِّ: ،ِّالت م يم ِِّّابنَالمو ز ي   ي  ِّب ِّحمم دِّالق ر ش  ي ِّأبوِّالف ر جِّعبدِّالر دم ِّب ِّعلي  

ي ،ِّهوِّمجالِّالد  
ِّوكتابِّ ِّالت فسري، ِّعلم ِّيف ري س 

 
ِّامل ِّصاحبِّكتابِّزاف ، ِّاجل و ز ي   ِّاملعرو ِّبب  اف ي ، ِّالب غد  الب كر ي ،
 لوكِّواأل م م،ِّاختلفِّيفِّسنةِّوالفتهِّفقيل:ِّسنةِّ

ت ظ مِّيفِّاتريخِّامل  ن  
،ِّه510،ِّوقيل:ِّسنةِّه509امل

ِّوأيبِّالس ع اف ِّ ِّب ِّاحل ص ني  ِّمسعِّم ِّأيبِّالقاسم ِّوحد ثِّعنهِّوقيلِّغريِّذلك، ِّوغريمها، ي  
 ت و ك  ل 

اتِّامل
،ِّعبدِّاحلافظ ام ةِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِِّّاب  ِِّّالد  ي ِّوم و ف قِّالغ ن    ِّ.ِّه597ق د 

(ِّ ِّالن بالء ِّأعالم ِّسري 21/365ِِّّانظر: ِّ)192رقم ِّطبقاتِّاحلنابلة ِّوذيل رقم2/458ِِّّ(،
دِّاأل ر ش دِّ)227  ق ص 

 (.579رقم2/93ِِّّ(،ِّوامل
ِّ(.1910رقم8/236ِِّّاضلِّاخلال ِّ)الت حقيقِّيفِّمسِّ(4)

حةِّم ِّحيثِّالح:ِّ)فيهاِّنظرِّوب عدِّع ِّالص  ِّةِّذكر(ِّقالِّعنهاِّاب ِّالص ِّب ِّص ِّ)فلوىلِّع ِِّّرواية:
ِّحيثِّالل ِِّّ،وايةالر  ِّ ِّيفِّالل ِّب ِّص ِّالع ِِّّفإن ِِّّ،غةوم  ِّللجمعِّ:غةة ِّم ِّكالمِِّّ،اسم ِّالواحد ِّعلى وإطالقها

ِّاخلاص ِِّّ،ةالعام ِّ ِّم  ِّشرحِّ،ةوأشباههم ِّأعلم( ِّ)ِّوهللا ِّالوسيط ِّعبد3/491ِّمشكل ِّاب  ِّوقال ،)
2635ِّرقم4/266ِِّّحقيقِّ)فظة(ِّتنقيحِّالت ِّاهافي:ِّ)وماِّحنفظِّهذهِّالل ِّ

 
 :ِّ)لفظِّق  ِّل ِّ(،ِّوقالِّاب ِّامل

(ِّ ِّاملنري ِّالبدر 7/203ِِّّغريب( ِّ)والث 8ِّرقم ِّحجر: ِّاب  ِّاحلافظ ِّوقال ِّالص ِّ(، ِّم ِّابتِّيف حيحني
ِّ(.1347رقم3/184ِِّّلخيصِّ)كر(ِّالت ِّفماِّأبقتِّالفراض،ِّفلوىلِّرجلِّذِِّّ:اسحديثِّاب ِّعب ِّ
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ملاِّيلزمِّعليهِّم ِِّّ؛مبعىنِّأحق ِِّّ(2)والِّميك ِّأنِّتكون،ِّ(1)هناِّمبعىنِّأقربِّ(أوىل)و
ِّ.(4)فالِّيبقىِّللكالمِّمعىن،ِّ(3)هبامِّواجلهالةاإل

اج ِّج ِّاحل ِِّّويِّأن ِّوقدِّر ِّ
ِّ: ِّماتِّع ِّأبِّوبنتِّفقالعم ِِّّ(6)ب  ِّع ِّالش ِِّّا ِّرِّام ِّألِّع ِّس ِِّّ(5)

ِّ،فظيفِّالل ِِّّيفِّاملعىنِّوأخَّأت ِِّّأصبت ِِّّ:اج ِّج ِّفقالِّلهِّاحل ِِّّ،صفِّوالباقيِّللبللبنتِّالن  ِّ
                                                           

 (.ِّوالِّتكونِّمبعىنِّاألحقِّ)األقربِّ(ب)يفِِّّ(1)
 )يكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
(3)ِِّّ ِّمعىنِّقوله: ِّفالِّيبقىِّللكالم ِِّّوأصاب ِِّّأخَّأت ِِّّ:فقالِّ-إىلِِّّ-)واجلهالة الِّاألمري(
ِّ(.ب)يفِّيوجدِّ

(4)ِّ(ِّ ِّللن  و و ي   ِّشرحِّصحيحِّمسلم ِّ)11/53انظر: ِّوفتحِّالباريِّالب ِّحجر ،)12/11ِّ،)
ِّ(.4/142ِّومغنِّاحملتاجِّ)

أوِّبعدهاِّبيسري،ِِّّه45ب ِّيوسفِّب ِّاحل ك مِّالث  ق ف ي ،ِّولدِّسنةِّهو:َأبوَمم دَاحلمج اجَِّ(5)
ِّسف اكا ِّ ِّظلوما ِّجبارا ، ِّوكانِّوكان ِّالز بريِّرضيِّهللاِّعنهما، ِّهللاِّب  ِّعبد  ِّق  ت ل  ِّشجاعة ،ِّذاِّللد  ماء،

ِّب ِّج ن د بِّوأنسِّب ِِّّتعظيم ِّوِِّّوبالغة ،ِّوفصاحة ،ِّوفهاء ،ِّومكر ، للقرآن،ِّروىِّاحلديثِّع ِّمس  ر ة
ِّ.ِّه95مالكِّرضيِّهللاِّعنهماِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّمالكِّب ِّفين ارِّواأل ع م شِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ

ِّوالل غاتِّ) ِّهتذيبِّاألمساء 1/153ِِّّانظر: ِّ)113رقم ِّالن بالء ِّوسريِّأعالم رقم4/343ِِّّ(،
 (.388ِِّّرقم2/210ِّ(،ِّوهتذيبِّالت هذيبِّ)117

روَعمام رِّ(6) ان  ،ِّمث ِّالش ع ب  ،ِّوقيل:ِّهوِِّّهوَأبوَعمم  د  ِّاه م  ي لِّب ِّع ب د ِّب ِّذ يِّك ب ار  ب ِّش ر اح 
ي ل،ِّاختلفِّيفِّسنةِّوفاتهِّفقيل:ِّسنةِّ ،ِّوقيل:ِّه19،ِّوقيل:ِّسنةِّه17ع ام رِّب ِّعبدِّهللاِّب ِّش ر اح 
م ِّغريِّذلك،ِّروىِّع ِّسعدِّب ِّأيبِّو ق اصِّوأيبِّهريرةِّرضيِّهللا ِّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّع اص  ِّعنهما

ِّ ِّسنة ِّفقيل: ِّوفاته ِّسنة ِّيف ِّواختلف ِّوغريمها، ِّالش ام ي  ِّوم ك ح ول و ل ِّسنةِّه103األ ح  ِّوقيل: ،
ِّ،ِّوقيلِّغريِّذلك.ه104

(،ِّوهتذيب113ِّرقم4/294ِِّّ(،ِّوسريِّأعالمِّالن بالءِّ)76رقم1/63ِِّّانظر:ِّتذكرةِّاحلف اظِّ)
 (.110رقم5/65ِِّّالت هذيبِّ)
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ِّوأصاب ِِّّأخَّأت ِِّّ:فقالِّ،والباقيِّللبِّ،صفوللبنتِّالن  ِِّّ،دسللبِّالس ِِّّ:ِّقلت ِّهال ِّ
األمري ِّ
(1)(2).ِّ

ِّ ِّبلفرضِّوالت ِِّّ:تنبيه/ ِّ،قة ِّعت ِّم ِِّّوزوجة ِِّّ،ق ِّعت ِّم ِِّّكزوج ِِِّّّ:ورعصيبِّيفِّص ِّاإلرثِّيقع
ِّ.(6)هيِّمعتقة ِِّّبنت ِِّّ(5)/أوِّ(4)أوِّأخت ِِّّوأم  ِِّّ،أوِّمعتق ِِّّاب ِّعم  ِِّّ(3)هوِّألم  ِِّّوأخ ِّ

بسببِّواحدِِّّاِّاجلمعِّبينهمافأم ِِّّ،متلفنيِّ(9)ذلكِّبسببنيِّ(8)لك  ِّ:ِّ/)(7)قالِّاإلمام
ِّ.(11)(اتب ِّص ِّامتازِّبهِّاألبِّع ِّساضرِّالع ِِّّ(10)ع ِّد ِّوهوِّاألبوةِّفب ِّ

                                                           

 ِّ.)األب(ِّ(ف)ِّيفِّ(1)
(2)ِّ(ِّ ِّاملَّلب ِّّناية ِّيف ِّاجل و ي ن   ِّالقص ة ِّهذه ِّالوه اج9/55ِّحكى ِّالن جم ِّيف ِّوالد م ري  ي  ،)

(6/147ِِّّ.)ِّ
 .ِّ(ب)وجدِّيفِّيالِّ(ِّوأم  ِِّّ،أوِّمعتق ِِّّهوِّاب ِّعم  ِّقوله:ِّ)ِّ(3)
 )وأخت(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
ِّب(.25ِّ)أوِّبنت(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(5)
(6)ِِّّ ِّالكبري ِّالش رح ِّ)انظر: ع ي  

ِّ)6/463للر اف  ِّالوه اج ِّوالن جم ِّاحملتاج6/186ِّ(، ِّومغن ،)
(4/142.)ِّ

 .ِّن  ِّي ِّو ِّنيِّعبدِّامللكِّاجل ِّم ِّر ِّيعنِّبه:ِّإمامِّاحل ِِّّ(7)
ِّأ(.11ِّ)لك  ِّذلك(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(8)
 )بشيئني(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(9)
 )فقد(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(10)
 (.9/69ِّانظر:ِّّنايةِّاملَّلبِّ)ِّ(11)

 ب[20]أ/
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أيِّللميتِِّّ(هَأنَلَمكَأيمََلمَ َنَ إ َ)بِّأيِّأبوِّاألبِّعندِّفقدِّاألِّ(دَ الَمَثأَ )َ:(1)قال/َ
ِّ.(2)(خَ أمَ)

ِّعندِّقيامِّوصفِّبهِّمانعِّم ِِّّ،كاألبِّيفِّاملرياثِّعندِّعدمهِِّّد ِّاجل ِِّّاعلمِّأن ِّ وكذا
ِّ.(3)ةِّأخرىوب ِّص ِّوبلع ِِّّهِّيرثِّبلفرضِّاترة ِّن ِّأويفِِّّ،اإلرث

ِِّّ:فيهِّوجهان؟ِّوهلِّجيمعِّبينهماِّ
ِّ.(5)نعمِّ:وضةم ِّزواضدِّالر ِِّّ(4)هماِّأوِّأشهرمهاأصح ِّ
واجلمعِّبينهماِِّّ،عصيبِّفقطالِّبلِّأيخذِّالباقيِّبعدِّالبنتِّأوِّالبناتِّبلت ِِّّ:انوالث ِّ
ِّ.(6)بألبِّخاص ِّ

ِّ
 
ِّو ِّت  ِّقالِّامل ِِّّ.(7)(وهوِّاملذهب)ِّ:يل  

ِّ.(8)(واملأخوذِّالِّخيتلفِّ،وهذاِّخال ِّيفِّالعبارة)ِّ:هاوضةِّوأصل ِّقالِّيفِّالر ِّ
ِّ
 
ِّأوصىِّ،وليسِّكذلك)ِّ:اتهم ِّقالِّيفِّامل ِّإذا ِّفيما ِّمم  ِِّّبلِّفاضدته ِّيبقىِّبعدِّْبزء ا

ِّ.انتهىِّ(9)(كثلثهِّأوِّنصفهِِّّ،الفرض
                                                           

ِّب(.24ِّبدايةِّ)ف/)قال:ِّمث ِّاجلد (ِِّّ(1)
(2)ِّ(ِّ ع ي  

 (.6/19ِّ(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)6/474انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
 (.6/148(،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)3/1056انظر:ِّعجالةِّاحملتاجِّ)ِّ(3)
 وأشهرمها(.ِّأصح هماِّ)ِّ(ج)يفِِّّ(4)
ِّ(.6/12البنيِّ)انظر:ِّروضةِّالَّ ِِّّ(5)

 (.6/463)ِّي  ِّع ِّف ِّا ِّرحِّالكبريِّللر ِّألب(ِّالش ِّهِّكا:ِّ)واملشهورِّأن ِّي ِّع ِّاف ِّوقالِّالر ِّ
 (.6/12البنيِّ)(،ِّوروضةِّالَّ 6/463ِّ)ِّي  ِّع ِّاف ِّرحِّالكبريِّللر ِّانظر:ِّالش ِِّّ(6)
 ل ق   ِّعجالة:ِّانظرِّ(7)

ِّ(.3/1056)ِّاحملتاجِّالب ِّامل
 (.6/12البنيِّ)(،ِّوروضةِّالَّ 6/463ِّ)ِّي  ِّع ِّاف ِّرحِّالكبريِّللر ِّانظر:ِّالش ِِّّ(8)
(9)ِِّّ

 
 (.6/319ِّ)ِّي  ِّو ِّن ِّس ِّإل ِّاتِّلهم ِّامل
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ِّأن ِّ وماتِِّّ،هِّإذاِّأوصىِّلزيدِّبثلثِّماِّيبقىِّبعدِّنصيبِّذويِّالفروضومعىنِّهذا
ِّبثلثِّالث ِّفتكونِّالوصي ِِّّ،ع ِّبنتِّوجد  ِّ ِّلزيد ِّيرثِّاجلد ِّة دسِّبلفرضِّالس ِِّّلثِّإنِّقلنا

ِّأبن ِّ،ِّ(1)عصيبوالباقيِّبلت ِّ عصيبِّكانِّلزيدِّثلثهِّوهوِّصفِّبلت ِّن  ِّالِّأيخذِّاجلد ِِّّوإنِّقلنا
ِّ.(2)سدسِّمجيعِّاملال

لهِّي ِّش ِّك ِّر ِّالز ِِّّ(3)وذكر/
ِّ.(6)(5)هاسابِّاملسألةِّوأصل ِّح ِِّّ:فاضدةِّأخرىِّوهيِّ(4)

                                                           
ِّوهذهِّصورهتا،ِّوهي:ِّأن ِّاجلد ِّجيمعِّبنيِّالفرضِّوالت عصيب:ِّ(1)

ََِّ6ِّ6ِِّّ×3ِِّّ=18ِّ
1ِّبنتِّ(39)

2

 3ِّ9ِّ
1ِّجدِّ

6

7ِّ=4ِِّّ+1ِّ3ِِِّّّ+ِّبِّ
2ِِِّّّلهِّالثلثِّبعدِّالفروضِّوصيةِّزيدِّ ِّوهذهِّصورهتا،ِّوهي:ِّأن ِّاجلد ِّالِّجيمعِّبنيِّالفرضِّوالت عصيب:ِِّّ(2)ِّ

ََِّ2ِّ2ِّ×ِّ3ِِّّ=6ِّ
1ِّبنتِّ(40)

2

 1ِّ3ِّ
ِّبِّجدِّ

1ِّ
2ِّ

1ِِّّلهِّالثلثِّبعدِّالفروضِّوصيةِّزيدِّ ِّ
(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3) ي  ِّأ(.25ِّ)وذكرِّالز ر ك ش 
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)له(ِِّّ(4)
 (.259)صِِّّأدمدِّعليِّالعزيزِّعبدبتحقيقِِّّي  ِّش ِّك ِّر ِّاجِّللز ِّراجِّالوه ِّانظر:ِّالس  ِِّّ(5)
ِّ:والت عصيبِّالفرضِّبنيِّجيمعِّإذاِّقلناِّأبنِّاجلد ِِّّ:مثالهِّ(6)

ََِّ6ِّ2ِّ
1ِّبنتِّ(41)

2

 3ِّ1ِّ
1ِّجدِّ

6

3ِّ1ِّ=2ِِّّ+1ِِِّّّ+ِّبِّ
 ِّ:ِّومثاله:ِّإذاِّقلناِّأبنِّاجلد ِّالِّجيمعِّبنيِّالفرضِّوالت عصيب

ََِّ2ِّ
1ِّبنتِّ(42)

2

 1ِّ
1ِِّّبِّجدِّ ِّ
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ِّلهِّفاضدةِّأخرىِّ/وهي ِّلوِّتركِّمعِّالبنتِّعاصبا ِِّّ:(1)وذكرِّبع،ِّمشاخينا مم ِِّّما
ِّمث ِِّّ،لعدمِّاملعارضِّ؛بنتِّنصفهاِّكامال ِّفتأخذِّالِّ،ثهجمنونِّملور  ِِّّْبد  ِِّّفأقر ِِّّ،(2)جبِّ/بجلد  ِّحي ِّ

ِّقلنا ِّالس ِِّّاجلد ِِّّ:إن ِّهنا ِّفرضا ِّأيخذ ِّالباقيِّدس ِّيف ِّاملعارضة ِّوتبقى ِّقلناِّ،أخذه ِّ:وإن
فتدورِِّّوحينئذ ِِّّ،هكل ِِِّّّ(3)عارضِّفيهعصيبِّفقطِّفالت ِّبلت ِِّّصفِّالباقيِّبعدِّالبنتِّللجد  ِّالن  ِّ

ِّفالِّيصح ِِّّ،واراث ِِّّالِّيبقىِّحينئذ ِّوإذاِّحجبهِّفِّ،حيجبِّالعاصبِّاملذكورِّاجلد ِِّّفإن ِِّّ،املسألة
ِّوالِّيرث.ِّفريثِّذلكِّالعاصبِّويثبتِّنسبِّاجلد  ِِّّ،فيسقطِّاجلد ِِّّ،قرارهإ

ِّصو  ِّوإّن ِّ ِّاجلد ِّا ِّعاقال ِّألن ِِّّ؛بجملنونِّر ِّكان ِّإذا ِّاإلِّه ِّيصد  ِّعند ِّومل ِّاملقر ِّقرار فالِِّّق
ِّإب ِّفهوِّمستلحقِّنسبا ِّوإنِّصد ِِّّ،قرارهاعتبار ِّإلِّقه ِّفيه ِّفالِّحاجة ِّالنفسه ِّ،لعاصبقرار

حبسبِِّّويندفعِّالذيِّكانِّواراث ِِّّ،رثسبِّبذلكِّواإلفيثبتِّالن ِِّّ،هِّابتداءِّاستلحاقوكأن ِّ
ِّالظاهر.

َ:تنبيهات
ِِّّ:يفارقِّاألبِّيفِّمساضلِّاجلد ِِّّ:الول
ِّواألسقطِّاإلي ِِّّ(4)/األب ِِّّ:األوىل ِّألبوي ِّأوِّي ِِّّواجلد ِِّّ،خواتخوة ِّإنِّكانوا قامسهم

ِّ.(6()5)ألبِّعلىِّماِّسيأيت
ِِّّ

                                                           

ِّأ(.26ِّ)وهي:ِّماِّلوِّترك(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(1)
.مثلِّأنِّيكونِّهذاِّالعاصبِّاب ِّأخِّأوِّعم اِّأوِّابِّ(2)   ِّعم  
 (.ِّكل  هِِّّم فالت عارضِّفيهِّ)ِّ(ج)يفِِّّ(3)
ِّب(.25ِّ)األبِّيسقط(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(4)
 أيِّيفِّببِّاجلد  ِّواإلخوة.ِِّّ(5)
(6)ِّ(ِّ ع ي  

ِّللر اف  ِّالكبري ِّالش رح ِّ)6/464انظر: ِّالوه اج ِّوالن جم ِّاحملتاج6/149ِّ(، ِّوحتفة ،)
(6/404.) 

 أ[21]أ/



 264َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّتديلِّبهألّن ِِّّ؛نفسهِّسقطِّأم ِّبِّي ِّاألِّ:انيةالث ِّ ِّاجلد ِّوالِّي ِِّّ،ا اِّالِّتديلِّألّن ِِّّ؛سقَّها
ِّ.(1)به

والِِّّ،(2)لثِّإىلِّثلثِّالباقي ِّالث ِّم ِِّّاألم ِِّّاألبِّيفِّزوجِّأوِّزوجةِّوأبوي ِّيرف ِِّّ:الثةالث ِّ
ِّاجلد ِّيرف ِّ ِّي ِِّّاجلد ِِّّألن ِِّّ؛(3)ها ِّالد ِّال ِّيف ِّت ِِّّ،رجةساويها ِّيلزم خبال ِِّّ،عليهاِّفضيلهفال
ِّ.(5()4)ب/األ

                                                           

ِّانظرِّ(1) ع ي  ِِّّالكبريِّالش رح:
ِّ(6/464)ِّللر اف  ِّاحملتاجِّ)، ِّاحملتاج3/1056ِّوعجالة ِّوّناية ،)

(6/20).ِّ

ج بِّأ م ِّنفسه،ِّوهللاِّأعلم(ِّفتحِّ ِّمنهماِّحي  ِّكال  ن ش و ر ي :ِّ)ويفِّهذهِّاألخريةِّنظر؛ِّألن  قالِّالش  
ِّ(.1/30ِّالقريبِّاجمليبِّ)

 (.14ِّ(ِّوِّ)13وقدِّسبقِّتصويرِّهاتنيِّاملسألتنيِّيفِّاجلدولِّرقمِّ)ِّ(2)
ِّاملسألةِّزوج:ِّوهذهِّصورهتاِّإذاِّكانِّيفِّ(3)

ََِّ6ِّ
1ِّزوجِّ(43)

2

 3ِّ
1ِّأمِّ

3

 2ِّ
1ِِّّبِّجدِّ

 ِّ:ِّوهذهِّصورهتاِّإذاِّكانِّيفِّاملسألةِّزوجة
ََِّ12ِّ
1ِّزوجةِّ(44)

4

 3ِّ
1ِّأمِّ

3

 4ِّ
5ِِّّبِّجدِّ ِّ

 ب(.26)األب.ِّالرابعة:(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(4)
ِّانظرِّ(5) ع ي  ِِّّالكبريِّالش رح:

ِّ)(6/464)ِّللر اف  ِّاحملتاج ِّومغن ِّاحملتاجِّايةوّن (،4/143،
(6/20.) 
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ِّوالت ِِّّ:ابعةالر ِّ ِّبلفرض ِّيرث ِّمعا ِّاألب ِّاجلد  ِِّّ،قَّعا ِِّّعصيب خال ِِّّويف
ِّ.(3()2()1)سبق/

ِّ .(6)(5()4)اتنجد ِِّّويرثِّمعِّاجلد  ِِّّ،ةِّواحدةالِّجد ِّإاألبِّالِّيرثِّمعهِِّّ:اخلامسة
هِّفإن ِِّّ،لالحرتازِّم ِّأيبِّاألم  ِِّّ؛فِّأبيبِّاألب/يفِّكالمِّاملصن  ِِّّاجلد ِِّّرت ِّاِّفس ِّإّن ِِّّ:اينالثَ 

ِِِّّّم ِّذويِّاألرحام.
ِّبِّأم ِّواحدِّحيج ِِّّكل ِِِّّّإالِّأن ِِّّ(7)هيفِّذلكِّكل  ِِّّوم ِّفوقهِّكاجلد  ِِّّأبوِّاجلد  ِِّّ:الثالثَ 

رثِّمعهِّي ِِّّفاجلد ِِّّ،ةِّوارثةزافِّمعهِّجد ِِّّفرجة ِِّّاِّعالِّاجلد ِّوكلم ِِّّ،بهاِّم ِّفوقهوالِّحيج ِِّّ،نفسه
ِِّّ.(10)وعلىِّهذا،ِّ(9)أربعِّاجلد  ِِّّومعِّجد  ِّ،ِّ(8)اتثالثِّجد ِِّّرثِّمعِّأيبِّاجلد  ِّوي ِِّّ،اتنجد ِّ

َ
                                                           

 (.261انظر:ِّ)صِِّّ(1)
(2)ِّ(ِّ ِّالت هذيبِّللب  غ و ي   ِّبتحقيقِّعبدِّالعزيزِّعلي5/26ِّانظر: ي   راجِّالوه اجِّللز ر ك ش  ِّوالس   ،)

ِّ)261أدمدِّ)صِّ ن ش و ر ي    (.1/30(،ِّوفتحِّالقريبِّاجمليبِّللش  
 ب(.11)سبق.ِّاخلامسة:(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(3)
،ِّأم ِّ:ِّومهاِّ(4)  .األبِّوأم ِِّّاألم  
 (.6/405(،ِّوحتفةِّاحملتاجِّ)4/143(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/149انظر:ِّالن جمِّالوه اجِّ)ِّ(5)
ِّاألخِّيفِِّّ(6) ِّواب   ِّاألخ ، ج ب ه  ِّحي  ِّاجلد  ِّأن  ِّوهو ِّبنيِّاألبِّواجلد   ِّفرقِّآخر ن ش و ر ي  ِّالش   زاف

 (.1/30الوالء،ِّخبال ِّاألب،ِّانظر:ِّفتحِّالقريبِّاجمليبِّ)
 .ِّ(ف)يفِِّّالِّتوجد)كله(ِِّّ(7)
ِّوه  :ِّأمِّأمِّاألم،ِّوأمِّأمِّاألب،ِّوأمِّأبِّاألب.ِِّّ(8)
ِّوه  :ِّأمِّأمِّأمِّاألم،ِّوأمِّأمِّأمِّاألب،ِّوأمِّأمِّأبِّاألب،ِّأمِّأبِّأبِّاألب.ِّ(9)
(10)ِّ(ِّ ِّبتحقيقِّعبدِّالعزيزِّعليِّ(،5/26ِّانظر:ِّالت هذيبِّللب  غ و ي   ي   راجِّالوه اجِّللز ر ك ش  والس  
 (.4/143(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)3/1056)ِّ(،ِّوعجالةِّاحملتاج262)صِّأدمد

 ب[21]أ/
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ِّ(1)(يتيمَ َبَ اَابَممَمهَألَمف َمَخَأالَموَمَدَ الَمَعَممَمتَمنَاجَ إ َفَمَ،دَ جَمَهَألمََنَ كَأي ََل َ َنَ إ ََخَأالَمَثأَ )َ:قال
ِّخوة.واإلِّأيِّوهوِّببِّاجلد  ِّ

اب ِِّّ(3)قيقِّ/علىمِّاب ِّاألخِّالش ِّقد ِّفي ِِّّ(2)أيِّ(والَأفَمنَسَمإَ ةَوَموَمخَ وَاإلَ نَأب َمَثأَ )َ:قال
مِّعليهِّاب ِّد  ِّماِّنزلِّفرجةِّق ِّوكل ِِّّ،قيقمِّاألخِّللبِّعلىِّاب ِّاألخِّالش ِّقد ِّوي ِِّّ،باألخِّلل
ِّ.(5)منهِّىإذاِّكانِّأعلِّ(4)األخِّألب

ِّأن ِّ ِّي ِّبنِّاإلِّواعلم ِّاإلنز ِّخوة ِّمنزلة ِّإالِّيفِّحجبِّاألم  ِّلون ِّعدمهم ِّعند م ِِّّخوة
ِِّّ،ويفِّمقامسةِّاجلد  ِِّّ،دسلثِّإىلِّالس ِّالث ِّ

 
الِِّّإذ ِِّّ؛بونِّأخواهتمعص  ِّي ِّوالِِّّ،ةك ِّر ِّش ِّويفِّمسألةِّامل

ِّ.(6)مرياثِّألخواهتم
َ

                                                           

ِّانظرِّ(1) ع ي  ِِّّالكبريِّ(،ِّوالش رح8/115احلاويِّالكبريِّ):
ِّالَّ البنيِّ(6/475)ِّللر اف  ،ِّوروضة

(6/19ِّ.) 
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أي(ِِّّ(2)
ِّأ(.26)علىِّاب ِّاألخ(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)
 )للب(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
ِّانظرِّ(5) ع ي  ِِّّكبريالِّوالش رحِّ،(8/115)ِّالكبريِّاحلاوي:

6/475ِّ)ِّللر اف  ِّوروضةِّ،(476،
 .(6/19)ِّالَّ البني
(6)ِّ(ِّ ع ي  

(،ِّوالن جم3/1059ِّ(،ِّوعجالةِّاحملتاجِّ)6/471ِّ،472انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
ِّ(.6/155ِّ،156الوه اجِّ)

ِّ(ِّثالثِّصورِّأ خ ر:6/17ِّوزافِّالن  و و ي ِّيفِّالر وضةِّ)

ِِّّحيجبوّنم.ِّالِّوأوالفهمِّللب،ِّوةاإلخِّحيجبونِّللبوي ِّاإلخوة:ِّاألوىل

ِِّّابنه.ِّحيج بهمِّوالِّاألبوي ،ِّم ِّاألخِّبنِّحيج بِّاألبِّم ِّاألخ:ِّالث انية

 البنات.ِّمعِّعصباتِّك   ِِّّإذاِّاألخواتِّمعِّيرثونِّالِّاإلخوةِّبنو:ِّالث الثة
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َوَموهَأنَأب َمَثأَ َ،امَأعمَمالَمَثأَ )َ:قال َسَمإَ م َوَموهَأنَأب َمَثأَ َ،بَ الَمَامَأعمَمأمََثأَ َ،والَأفَمن نَإَ م
َ/وَموهَأنَأب َمَثأَ َ،د َ الَمَامَأعمَمأمََثأَ َ،والَأفَمسَم َوَملَأفَمسَمَ(1)نإَ م َهَملَمعَموا َالّتَ ذَمى ماِّكل ِِّّأيِّ(يبتَ ا

ِّ.(2)بنوِّأبِّورثِّبنوِّأبيهانقرضتِّ
َأَمنَأب َمَثَأرَ الَيَموَم) َمسفَمأمََبَ وَأَمنَأب َمَاكَمنَمهَأوَمَىعلأمََبَ و ِّأيِّفالِّيرثِّاب ِّجد  ِِّّ(اللَب 

ِّ.(3)لكونهِّأقربِّمنهِّإىلِّامليتِّ؛األبِّمعِّاب ِّاجلد  ِّ
َأَمنَأىَب َموَماست َمَ(4)اذَمإ َوَم)َ:قال ََبَ و َابَ والهَأأَمفَمَةَ جَمرَمَدَميف  َكَممَمَاثَ يَملَ م َأَممَ َانَمن َبَ ن

ِّ.(6)ِّ(5)يفِّببِّاحلجبِّربِّكماِّمر ِّتهِّبزايفةِّالق ِّلقو ِِّّ؛أيِّ(م َ أأَوَم
َالبَمنَأب مَوَمَونَمنَأالب َموَم)َ:قال َالَممَ َةَأخوَماإلَ وَمَنيَمنَ و َمَ أمََم َ الَأوَمَبَ ن َالَمو َأقَمي َأَبَ ن َونَماس 

َلَ اتَ وَمخَمأَم َ/نيَ يَمنث َمالَأَظ َ حَمَثلَأمَ َرَ كَملذَ م ِّواألعمامَِّ(اتبَمصَميَالعَمقَ ابَموَم، أيِّم ِّبنِّاإلخوة
فالِِّّ،م ِّذويِّاألرحامِّ  ِّألّن ِِّّ؛أيِّ(ماتَ وَمخَمأمََونَمدَأَاثَ يَملَ همَابَ ورَأكَأذأََدَأرَ نفَميمَ)َ(7)وبنيهم/
رث  ِّي ِّ

(8).ِّ
                                                           

ِّأ(.27ِّ)وإنِّسفلوا(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(1)
ِّانظرِّ(2) ع ي  ِّللر ِِّّالكبريِّوالش رحِّ،(8/115)ِّالكبريِّاحلاوي:

ِّوروضةِّ،(476ِّ،6/475)ِّاف 
 (.6/19)ِّالَّ البني
ِّانظرِّ(3) ِّ)(8/115)ِّالكبريِّاحلاوي: ن ش و ر ي   ِّوفتحِّالقريبِّاجمليبِّللش   ِّواألنوار1/30ِّ، ،)

ن هي ةِّ)ل/  أ(.12ِِّّالبهي ةِّيفِّشرحِّاأل ش 
 (.ِّاستوىِّ)وإنِّ(ب)يفِِّّ(4)
 (.242انظر:ِّ)صِِّّ(5)
(6)ِّ(ِّ ِّاحملتاج ِّمغن 4/137ِّانظر: ،138،)ِِّّ ِّاجمليب ِّالقريب ن ش و ر ي  ِّوفتح ،ِّ(1/30)ِّللش  
ن هي ةِّشرحِّيفِّالبهي ةِّواألنوار  (.ِِّّأ12/ل)ِّاأل ش 
ِّب(.26ِّ)وبنيهمِّينفرف(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(7)
ِّشرحِّيفِّالبهي ةِّ(،ِّواألنوار389(،ِّوكفايةِّاألخيارِّ)ص8/115ِّانظر:ِّاحلاويِّالكبريِّ)ِّ(8)
ن هي ة  ِِّّ.(أ12/ل)ِّاأل ش 

 أ[22]أ/
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َ:فائدة
علِّاملرياثِّج ِِّّكرِّعلىِّاألنثىِّأن ِّاحلكمةِّيفِّتفضيلِّالذ ِّ:ِّ)(1)المقالِّاب ِّعبدِّالس ِّ

ِّ،كرِّحاجتنيللذ ِِّّأن ِِّّوالِّشك ِّ،ِّارسِّثالثةاجلِّسهمِّوللف ِّكالغناضمِّللر ِِِّّّ،علىِّقدرِّاحلاجات
ِّالقياسِّيفِّل ِّو ِّخ ِِّّ(2)لك ِّ،وللنثىِّحاجةِّواحدةِّ،وحاجةِّلزوجتهِّ،حاجةِّلنفسه فِّهذا
ِّ.(3)(فالضهمِّبألم  ِّإلِّ؛اإلخوةِّللم  ِّ
َعَأذَمإ َفَم)َ:قال َالعَممَمدَ ا ِّلهِِّّ(5)أيِّ(قعتَ الَأَ(4)هوالمَمل ََالَأالَمفَمَاتَأبَمصَمت ِّكان إن

ِّ.(7)(بس ِّالن ِِّّة ِّم ِّح ِّكل ِِِّّّة ِّم ِّحل  ِِّّالوالء ِّ)الفِّللحديثِّالس ِّ؛ِّ(6)قمعت ِّ

                                                           

َالد  ينَعبدَالعزيزَبنَعبدَالس المهوَأبوَمم دَعَ ِّ(1) ،ِِّّز  ب ِّأيبِّالقاسمِّب ِّحس ِّالس ل م ي 
لق بِّبسلَّانِّالعلماء،ِّولدِّسنةِّ

 
،ِّمث ِّاملصري ،ِّامل ،ِّصاحبِّكتابِّه578،ِّأوِّسنةِّه577الد  م شق ي 

ب ِّ ن   لِّقواعدِّاألحكامِّيفِّمصاحلِّاألانم،ِّوكتابِّجمازِّالقرآن،ِّمسعِّاحلديثِّم ِّالقاسمِّب ِّع س اكرِّوح 
ي اط ي ِّوغريمها،ِّتويفِّسنةِّ ِِّّوغريمها،ِّوروىِّعنهِّاب ِّف ق يقِّالع يدِّوأبوِّحمم دِّالد  م  ِّ.ه660الر ص ايف   

ِّانظر ِّللس ب ك ي  ِِّّالش افعيةِّطبقات: 8/209ِِّّ)ِّالكربى ِّالفقهاءِّوطبقاتِّ(،1183رقم
2/873ِِّّ)ِّكثريِّالب ِّالش افعي  ني ب ِِّّقاضيِّالب ِّالش افعيةِّوطبقاتِّ،(10رقم رقم2/137ِِّّ)ِّةش ه 

412ِِّّ.) 
 ِّبزايفةِّحر ِّالواو.)ولك (ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 (.2/191ِّ،192انظر:ِّقواعدِّاألحكامِّيفِّمصاحلِّاألانمِّ)ِّ(3)
 زايفةِّ)أي(.ِّبِّ(ِّ)أيِّاملعت ق(ج)يفِِّّ(4)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أي(ِِّّ(5)
(6)ِّ(ِّ ِّاحملتاج ِّعجالة ِّ)3/1060انظر: ِّالوه اج ِّوالن جم ِّاحملتاج6/158ِّ(، ِّومغن ،)

(4/149ِّ.) 
 (.1حاشية:ِِّّ،147ِّص)ِّيفِّسبقِّخترجيهِّ(7)
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َعَمت َبَمصَمعَمل ََثأَ )َ:قال َأي َالَأبَمصَمه َعَمعتَ ة َالّتَ لَمق ِّالن ِِّّ(يبَ تَ ى ِّاب ِّسبِّفيقد ِّأيِّيف م
ِّ
 
يفِّمساضلِّأتيتِّيفِّببِّالوالءِِّّنتيبالك ِّيفرتقِّالرت ِِّّ،هأبيهِّوجد  ِِّّ(1)قِّواب ِّابنهِّ/علىعت ِّامل

ِّ.(2)إنِّشاءِّهللاِّتعاىل
ِّعت ِّقِّعصبةِّفلم ِّعت ِّأيِّفإنِّملِّيك ِّللم ِِّّ(هت َبَمصَمعَمل ََهَثأَ والوىلَمَممَمل ََثأَ )َ:قال

 
ِّ،قعت ِّقِّامل

ِّعصبتهِّكذلكِّعلىِّالن ِِّّمث ِّ
 
ِِّّ(3)مث ِّ/ِّ،قعت ِّسقِّاملذكورِّيفِّعصباتِّامل

 
ِّعت ِّقِّم ِّعت ِّمل

 
قِّوعلىِّعت ِّقِّامل

ِّ.(4)هذاِّالقياس
َلَمإَ فَم)َ:قال ِِّّ(وابقَمَيَمن

 
ِّانقرضِّامل ِّعت ِّوم ِِّّ،قعت ِّأيِّأبن

 
ِّامل ِّعت ِّق ِّق قِّعت ِّم ِِّّ(5)قعت ِّوم ِّ/،

ِّ
 
ِّ،هِّعتقِّمباشرةألن ِِّّ؛أيِّوالِّينتقلِّملوايلِّاألبِّ(الَ الَمَيتَ بمَل ََالَأالَمفَم)ِّ،قِّأيِّوعصباهتمعت ِّامل

ِّ.(6)املباشرةِّأقوى ووالء
َلَمنَعَمكَأَيَمنَلَمإَ فَم)َ:قال ِّ،تيقنياألصلِّوأبواهِّع ِِّّأيِّأبنِّكانِّحر ِِّّ(الءَ هَوَمفسَ َنَميهَيف 

ِّغر ِّويتصو ِّ ِّإذا ِّعلىِّظ   ِِّّ،ة ِّم ِّأ ِِّّ(7)ةقيقِّحبري ِّالر ِِّّرِّفيما ِّوأولدها الولدِِّّفإن ِِّّ،ةاحلري ِِّّفنكحها
ويفِِّّ،ةاِّزوجتهِّاحلر ِّأّن ِِّّالغريِّعلىِّظ   ِِّّة ِّم ِّقيقِّأ ِّبهةِّأبنِّيَّأِّالر ِّالش ِِّّءويفِّوطِّ،ايكونِّحر ِّ

ِّ.(8)األبوانِّواألوالفِّأحرارِّسرتق ِّبِّأبنِّي ِّالس ِّ
                                                           

ِّب(.27)علىِّأبيه(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(1)
،6/23ِّوّنايةِّاحملتاجِّ)ِّ(،6/159،ِّوالن جمِّالوه اجِّ)(3/1061)ِّاحملتاجِّانظر:ِّعجالةِّ(2)

24ِّ.) 
ِّأ(.12)مث ِّملعت قِّم عت ق(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(3)
 (.4/150)ِّاحملتاجِّ،ِّومغن(6/411وحتفةِّاحملتاجِّ)ِّ،(3/1061)ِّاحملتاجِّعجالة:ِّانظرِّ(4)
ِّأ(.27ِّ)ومعتقِّمعتقِّاملعتق(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(5)
(6)ِّ(ِّ ع ي  

(،ِّوالن جمِّالوه اج12/171ِّ(،ِّوروضةِّالَّ البنيِّ)13/387انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
(10/502ِِّّ.) 

 )حبريته(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
ِّانظرِّ(8) ع ي  ِِّّالكبريِّالش رح:

ِّالبهي ِّ(13/389)ِّللر اف  ِّوالغرر ِّالورفي ةِّ، ِّالبهجة ِّشرح ِّيف ة
(3/434ِّ.) 
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مونِّعلىِّابقِّويقد ِّأيِّالس ِِّّ(يبَ تَ ىَالّتَ لَممَعَماتَ بَمصَمعَمل ََثأَ َ،يهبَ الَأَموَممَمهَلَ الَأمَمفَم)َ:قال
الوالءِِّّفإن ِِّّوأيضا ِِّّ،هاتسبِّإىلِّاآلبءِّفونِّاألم ِّوالن ِِّّ،سبالوالءِّتلوِّالن ِِّّألن ِِّّ؛هموايلِّأم  ِّ

ِّمبني ِّوِّ ِّالذ ِِّّ(1)ولذلكِّ،انِّعلىِّاألقوىِّفاألقوىاإلرثِّبه ِّبه ِّينفرف
 
ِّامل ِّم ِّأوالف ِّ،قعت ِّكور

ِّ.(2)وجانبهِّأقوىِّم ِّجانبِّاألم  ِّ
ِّ(5)قةعت ِّ/م ِِّّواألم ِِّّ،ا ِّ كانِّاألبِّرقيقِِّّ(4)أبنِّ؛دوا ملِّيوجِّ(3)أيِّ(وا قَمب َ َي َمنَلَمإَ فَم)َ:قال

َلَ مَمفَم) َمَمبَمصَمعَمل ََثأَ َ،هم َ الَأَأوَممَماله َعَمم َ الَأَأوَمة ِّعجزانِّع ِّألان ِِّّ؛مأيِّاملتقد  ِِّّ(يبَ تَ ىَالّتَ لَمه
ِِّّ،الِّوالءِّعليهِّ(6)إذِّ؛إثباتِّالوالءِّم ِّجهةِّاألب

 
ِّ(8)فثبتِّ،عليهِّ(7)/نعمةِّم  ِّقِّاألعت ِّومل

ِّ.(9)الوالءِّلهِّولعصبته
ِّالوالءِّ(وابقَمَيَمنَلَمإَ فَم)َ:قال َبَأالَمَانَمكَمومَ)ِّ،األصلِّلكونهِّحر ِِّّ؛أيِّملِّيثبتِّعليه

ِِّّ(10)وسيأيتِّمزيدِّ،لِّالكتابأيِّملاِّسبقِّأو ِِّّ(الَ الَمَيتَ بَمالهَلَ مَمفَم)ِّواألم ِِّّأيِّ(صلَ الَمَرَ حَأ
ِّ.اءِّهللاِّ/تعاىلكالمِّعلىِّذلكِّيفِّببِّالوالءِّإنِّش

                                                           

 )وكذلك(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
ع ي  ِِّّالكبريِّالش رح:ِّانظرِّ(2)

 (.12/453،ِّوكفايةِّالن بيهِّ)(13/387)ِّللر اف 
 ه(.ِّزايفةِّ)أن ِّبِّ(ِّ)أيِّأن هِّمل(ب)يفِِّّ(3)
 )فإذا(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
ِّأ(.28ِّ)معتقةِّفماله(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(5)
 )إذا(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
ِّب(.27ِّعليه(ِّبدايةِّ)ف/ِّ)نعمةِّ(7)
 )فيثبت(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)
ع ي  ِِّّالكبريِّالش رح:ِّانظرِّ(9)

،ِّوالغررِّالبهي ةِّيفِّشرحِّالبهجةِّالورفي ةِّ(13/389ِّ،390)ِّللر اف 
(3/434ِّ.)ِّ

 (.ِّعلىِّذلكِّكالمِّم ِّيدلوسيأيتِِّّ)ِّ(ف)يفِِّّ(10)

 ب[22]أ/
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َ(1)(ابسَمبَاحلَ ابَم)قال:َ
ِّالفراض،ِّمفتق ِّم ِّل ِّ ِّعلم ِّكان ِّمعرفتهِّ،احلسابِّإىلِّرا ِّا ِّإىل ِّاحلاجة ِّلهِّأ ِِّّ،شديد فرف
ستعانِّهباِّيفِّتصحيحِّسبةِّي ِّربِّوالقسمةِّوالن  ِّم ِّأصولِّالض ِِّّذكرِّفيهِّمجال ِِّّفِّبب ِّاملصن  ِّ

ِّاملساضلِّواملناسخات.
ِّأن ِّ ِّالفرِِّّ(2)اظرالن ِِّّواعلم ِّبلفتاوىِّواألحكاميفِّعلم ِّالعلم ِّإىل وإىلِِّّ،اض،ِّحيتاج
ِِّّ.نيباعِّألفاظِّالفرضي  ِّوإىلِّات  ِِّّ،تقانِّاحلسابإوإىلِِّّ،العلمِّبألنساب

يصِّو ِّبِّوالع ِّس ِّاِّاألنسابِّفيحتاجِّإليهاِّيفِّمناسبةِّالن ِّوأم ِِّّ،اِّالفتاوىِّفهيِّاألصلأم ِّ
ِّد ِّاِّاأللفاظِّفالِّب ِّوأم ِِّّ،احلاجةِّإليهِّيس ِّس ِّسابِّفهوِّرك ِّالِّينكرِّم ِّاِّاحل ِّوأم ِِّّ،م ِّاملساضل

ِّواب.حةِّوالص ِّسرعةِّاجلوابِّعلىِّوجهِّالص  ِِّّ(3)وجبةِّت ِّك ِّل ِّليحصلِّلهِّبذلكِّم ِِّّ؛منها

                                                           

نيِّبملاضي،ِّوضم  هِّ(1) س ب،ِّبفتحِّالس   اِّبملضارع،ِّتقول:ِّاحل س ابِّلغة :ِّمصدرِّح س بِّحي 
ب ان.ِّ ِّح س بِّالش يءِّحيس ب هِّإذاِّعد ه،ِّوأييتِّمصدرهِّعلىِّوزنِّف  ع الن:ِّكح س 

ِّيفِّ ني ِّالس   ِّبكسر ب، س  ِّحي  ب ِّح س  ِّوأم ا  حس وب.
ِّامل ِّهو  عد وف:

ِّوامل ب، ِّاحل اس  ِّهو والعاف 
 ضارع،ِّفهوِّمبعىنِّظ   .

ِّاملاضي،ِّوكسرهاِّوفتحهاِّيفِّامل

ِّ(.269ِّ-2/267(ِّواتجِّالعروسِّ)1/314ِّ،315انظر:ِّلسانِّالعربِّ)

ف ي ة.ِّ ِّي توص لِّهباِّإىلِّاستخراجِّاجملهوالتِّالع د  ِّواصَّالحا :ِّعلم ِّأبصول 

ِّ)ل/ ن ش و ر ي   ِّللش   ِّاألحباب ِّحتفة ِّشرح 2ِّانظر: ن ش و ر ي   ِّللش   ِّاجمليب ِّالقريب ِّوفتح ب(،
(1/77.) 

 يفِّ)ف(ِّ)الفاط (.ِِّّ(2)
 يفِّ)ف(ِّ)يوجب(.ِِّّ(3)
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َأَماعلَم)َ:قال َأَمسَماحلَ َنَ م ِّ،وفلأَأأَوَمَ،ونئَأمَ وَمَ،اترَمشَمعَموَمَ،ادآحَمَ:لازَ نَممَمَعَأربَماب
نَمَ َ(2)ونئَأالَ /وَمَ،نيسعَ ت ََىلإ ََة َرَمشَمنَعَماتَمَ رَمشَمالعَموَمَ،ةسعَمىلَتَ إ ََدَ احَ نَوَممَ َ(1)اداآلحَمفَم/

ِّ.(آالفَ َةَ سعَمىلَتَ إ ََلفَ نَأَموفَمَ لَأالَأوَمَ،ىلَتسعَمئةمئةَإَ 
ِِّّ.وعقوفا ِِّّ،ومراتبِّ،سابِّأمساءللح ِِّّن ِّأاعلمِّ

ِّ،العشرةِّ:والعاشرِّ،(3)سعةتسعةِّهيِّم ِّالواحدِّإىلِّالت  ِِّّ:فاألمساءِّاثناِّعشرِّامسا ِّ
ِّ.(4)األلفِّ:انِّعشروالث ِِّّ،املئةِّ:واحلافيِّعشر

ِِّّ:أربعةِّ(6)(5)صولِّاملراتبوأ
ِِّّ.وهيِّم ِّواحدِّإىلِّتسعةِّ،اآلحافِّ:أحدها

                                                           

 ب(.28ِّ(ِّبدايةِّ)ب/)فاآلحافِّم ِّواحدِّ(1)
 أ(.28)واملئونِّم ِّمئة(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(2)
 )تسعة(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
بع،ِّالعلماءِّقس مِّأمساءِّالعدفِّإىلِّأصلي ةِّوفرعي ة،ِّأوِّإىلِّبسيَّةِّومرك بة،ِّفاألصلي ةِّوهيِِّّ(4)

ِّالبسيَّة:ِّماِّذكرهِّالش ارحِّم ِّاألمساء.ِّ

ِّ ِّأخذِّم ِّهذه ِّفهيِّما ِّوهيِّاملركب ة ِّالفرعي ة ِّإم اِّوأم ا ِّأوجه: ِّم ِّمخسة ِّبوجه االثنتِّعشرة
ِّوإم اِّ ِّكأحدِّوعشري ، ِّبرتكيبِّعَّفي   ِّوإم ا ِّبينهما، ِّوما ِّعشر ِّوتسعة ِّكأحدِّعشر برتكيبِّمزجي  
ِّكثالثِّمئةِّوستِّمئة،ِّوإم اِّبتثنيةِّوهوِّمئتانِّوألفان،ِّوإم اِّبشبهِّمجعِّكعشري ِّ مبئتانرتكيبِّإضايف  

ِّوتسعنيِّوماِّبينهما.

 (.1/78(،ِّوفتحِّالقريبِّاجمليبِّ)1/177انظر:ِّكشفِّالغوام،ِّ)
ِّقوله:ِّ)املراتبِّأربعةِّأحدها:(ِّبدايةِّسقطِّيفِّ)ج(ِّقدرهِّأربعِّلوحات.ِّ(5)
ِّفيهاِِّّ(6) ِّح لولِّالعدف ِّوت سم ىِّأيضا ِّمنازلِّبعتبار ِّيليِّبعضا ، ِّبعضها مس   يتِّمراتبِّألن 
ِّتقديرا .

 (.1/78)ِّاجمليبِّالقريبِّب(،ِّوفتح3انظر:ِّشرحِّحتفةِّاألحبابِّ)ل/ِّ
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ِِّّ.وهيِّم ِّعشرةِّإىلِّتسعنيِّ،العشراتِّ:واثنيها
ِّوهيِّم ِّمئةِّإىلِّتسعِّمئة.ِّ،ونئ ِّامل ِِّّ:واثلثها
ِِّّ.م ِّألفِّإىلِّتسعةِّاآل ِّ(1)وهيِّ،األلو ِّ:ورابعها

ِّاملراتبِّالِّّنايةِّها.ِّدتِّاملراتبِّبألصولِّإذ ِّي ِّاِّق  ِّوإّن ِّ
ِّ،وعشراتِّألو ِّاأللو ِّ،وألو ِّاأللو ِّ،ومئاتِّاأللو ِّ،شراتِّاأللو كع

واحدِّم ِّهذهِّاألقسامِّمرتبةِِّّفكل ِِّّ،لهِّ(2)وهكذاِّإىلِّماِّالِّّنايةِّ،ومئاتِّألو ِّاأللو 
ِّمل ِّلكن ِِّّ،م ِّاملراتب ِّكانتِّالِّخترجِّع ِّاآلحافِّوالعشراتِّواملئاتِّواأللو ِّاعتربتِّها ا
ِّ.(3)وسقطِّماِّسواهاِّ،هذهِّاألربعة
ِِّّ.مرتبةِّم ِّهذهِّاملراتبِّاألربعةِّهاِّتسعةِّعقوفِّوكل ِّ

ِِّّ.إىلِّتسعةِّ،ثالثةِّ،اثنانِّ،واحدِّ:فاآلحافِّعقوفها
ِِّّ.وهكذاِّإىلِّتسعنيِّ،ثالثونِّ،عشرونِّ،عشرةِّ:والعشراتِّعقوفها

                                                           

 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)وهي(ِِّّ(1)
 .ِّيفِّ)ف(ِّ)إىلِّماِّّنايةِّله(ِّ(2)
أكثرِّاحل س ابِّعلىِّأنِّاملراتبِّاألصلي ةِّثالثةِّمراتبِّوهيِّ:ِّاآلحافِّوالعشراتِّواملئات،ِِّّ(3)

والفرعي ةِّماِّكانِّفيهِّلفظةِّاأللو ِّمفرفةِّكألفِّأوِّمكررةِّكألفِّألف،ِّفاعتربواِّاأللفِّاملفرفةِّالد ورِّ
ِّوألفِّا ِّآحافِّاألو ل، ِّفور ِّففيِّكل   ِّوهكذا ِّالث الث، ِّوألفِّألفِّاأل ِّالد ور ِّالث ان، أللفِّالد ور

ِّلفظةِّمنهِّاأللو ،ِّوحذفتِّأيضا ِِّّعليهاِّوعشراتِّومئات،ِّفالد ورِّاألو لِّفيه:ِّآحافِّاأللو ِّوي َّلق
ِّالد ِِّّاآلحاف ِّوأيضا ِّيفِّهذا ِّأصلي ة، ِّالش ارحِّمرتبة ِّهيِّالتِّاعتربها ِّاملرتبة ِّوهذه ِّعشراتِّختفيفا ، ور

األلو ،ِّومئاتِّاأللو ،ِّويفِّالد ورِّالث ان:ِّآحافِّألو ِّاأللو ،ِّوعشراتِّألو ِّاأللو ،ِّومئاتِّ
ِّالفرعي اتِّمضافةِّإىلِّاألصلي ةِّ ِّفور،ِّوتعليلهمِّعلىِّهذاِّالت قسيمِّأن  ألو ِّاأللو ،ِّوهكذاِّيفِّكل  

ِّفورِّكماِّسبق.ِِِّّّ ِّيفِّكل  

ِّ)ل/ ِّاحلساب ِّعلم ِّيف ِّالل مع ِّو1ِّانظر: ِّحتفةِِّّ،(1/178)ِّالغوام،ِّكشفأ،ب(، وشرح
 (.1/78)ِّاجمليبِّالقريبِّأ(،ِّوفتح5-ب3األحبابِّ)ل/
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ِِّّإىلِّتسعِّمئة.ِّ،مئتان،ِّ(2)مئة//ِِّّ:(1)واملئاتِّ/عقوفها
ِِّّ.إىلِّتسعةِّآال ِّ،ألفانِّ،ألفِّ:واأللو ِّعقوفها

َ،ونئَأنيَمَ ئَ ويفَالَ َ،اترَمشَمعَمَاتَ رَمشَميفَالعَموَمَ،آحادَادَ يفَاآلحَمَادَأاآلحَمفَم)َ:(3)قال
ِّ.((4)وفلأَأأََوفَ لَأيفَالَأوَم

ِِّّ.بومرك ِِّّ،مفرفِّ:ربِّعلىِّضربنيالض ِِّّاعلمِّأن ِّ
ِِّّ:وهوِّعشرةِّأنواعِّ،(5)فاملفرفِّماِّكانِّم ِّضربِّمرتبةِّيفِّمرتبة

ِّآحاف ِّيف ِّيفِّ،آحاف ِّمئاتِّ،عشراتِّ(6)وآحاف ِّيف ِّألو ِّ،وآحاف ِّيف ِّ،وآحاف
ِّعشرات ِّمئاتِّ،وعشراتِّيف ِّألو ِّ،وعشراتِّيف ِّمئاتِّ،وعشراتِّيف ِّ،ومئاتِّيف

ِِّّ.تيبفِّعلىِّهذاِّالرت ِّوقدِّذكرهاِّاملصن  ِِّّ،وألو ِّيفِّألو ِّ،ومئاتِّيفِّألو 
فِّوقدِّذكرِّاملصن  ِِّّ،(7)أوِّأكثرِّ،أوِّيفِّمرتبتنيِّ،بِّهوِّضربِّمرتبتنيِّيفِّمرتبةواملرك ِّ

ِِّّ.رِّالبابمنهِّآخ ِِّّطرفا ِّ

                                                           

 أ(.29)عقوفهاِّمئة(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(1)
 ب(.28ِّ)مئةِّمئتان(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(2)
 تني.ِّتكرارِّكلمةِّ)قال(ِّمر ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
علِّبواحد،ِّوحاصلِّضرهبِّ(4) ِّكل ِّواحدِّم ِّحاصلِّضربِّاآلحافِّيفِّاآلحافِّجي  اِّومعناهِّأن 

علِّمبئة،ِّوهكذاِّيفِّ علِّبعشرة،ِّوحاصلِّضرهباِّيفِّعدةِّعقوفِّاملئاتِّجي  يفِّعدةِّعقوفِّالعشراتِّجي 
 األلو .
 كضربِّست ةِّيفِّعشرة،ِّأوِّضربِّمئةِّيفِّألف.ِِِّّّ(5)
 .ِّبزايفةِّالواوِّ)ويف(ِّ(ب)يفِِّّ(6)
كضربِّأحدِّعشرِّيفِّمخسة،ِّأوِّضربِّاثنِّعشرِّيفِّمثلها،ِّأوِّضربِّستةِّوثالثنيِّيفِِِّّّ(7)

 وعشري .ِِِّّّمئةِّوثالثة

 أ[23]أ/
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ِّ.(1)تفعِّم ِّضربِّاآلحافِّيكونِّم ِّجنسِّاملضروبِّفيهفاملرِّ
ِِّّ.(2)فهيِّمخسةِّعشرِّأحدا ِِّّ،اضربِّثالثةِّيفِّمخسةِّ:إذاِّقيلِّلكِّ:مثالِّذلك
ِّ،واضربِّثالثةِّيفِّمخسةِّتك ِّمخسةِّعشرِّ،فاجعلهاِّمخسةِّ،يفِّمخسنيِّ:فإنِّقيل

ِِّّ.(3)واحدِّعشرةِّتك ِّمئةِّومخسنيِّأتخذِّلكل  ِّ
ِِّّ.(5)مئةِّومخسِّمئةِّتك ِّألفا ِِّّ(4)أحدِّفخذِّلكل  ِِّّ،مئةِّيفِّمخسِّ:فإنِّقيل
ِّ.(7)مخسةِّعشرِّألفا ِِّّ(6)يك ِّواحدِّألفا ِِّّفخذِّلكل  ِِّّ،ال آيفِّمخسةِِّّ:فإنِّقيل

َ
                                                           

ِّنوعا ِّمفرفا ِّغريِِّّ(1) ِّأرفتِّأنِّتضربِّيفِّاآلحاف ِّفلو ِّاملضروبِّفيه، أيِّم ِّجنسِّمرتبة
اآلحافِّفرف هِّأيِّالن وعِّاملذكورِّإىلِّعد ةِّعقوفهِّفريجعِّإىلِّاآلحاف؛ِّألن ِّعقوفهِّأكثرِّماِّتكونِّتسعة،ِّ

حاف،ِّفإذاِّفعلتِّذلكِّوهيِّآحافِّمثِّبعدِّرف هِّإىلِّماِّذكرِّاضربِّاآلحافِّالتِّهيِّعدةِّالعقوفِّيفِّاآل
ِّفاجعلِّكل ِّواحدِّم ِّحاصلِّالض ربِّمثلِّأو لِّعقوفِّذلكِّالن وعِّاملضروبِّفيه.ِّ

ِّالقريبِّوفتحِّ،(ب8ل/)ِّاألحبابِّحتفةِّوشرحِّ،(1/181ِّ،182)ِّالغوام،ِّانظر:ِّكشف
 (.1/81)ِّاجمليب

 (.15=5ِِّّ×3ِِّّهكذاِّ)ِّ(2)
(3)ِِّّ ِّواحدِّم ِّجنسِّاملضروِِّّ(15=5ِِّّ×3ِِّّ)هكذا ِّفتكونِّمث ِّأتخذِّلكل   بِّفيهِّعشرة

(15ِِّّ×10ِِّّ=150ِّ.) 
 .ِّ(ف)والِّتوجدِّيفِِّّ،)واحد(ِّ(ب)يفِِّّ(4)
15ِّ)ِّمئةِّفتكونِّفيهِّاملضروبِّجنسِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِِّّ(15=5ِِّّ×3ِِّّ)هكذاِِّّ(5)

ِّ×100ِِّّ=1500.) 
 )تك (.ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
15ِّ)تكونِّفِّألفا ِِّّفيهِّاملضروبِّجنسِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِّ(15ِّ=5ِِّّ×3ِِّّ)ِّهكذاِّ(7)

ِّ×1000ِِّّ=15000.) 
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َلَ كَأََ(2)وفلَأيفَالَأوَمَ،وفلأَأأََ(1)نيئَ يفَالَ وَمَ،ونئَأمَ َاتَ رَمشَميفَالعَمَاتَأرَمشَمالعَموَم)َ:قال
ِّ.(4)((3)ةَ/اآلفَ رَمشَمعَمَدَ احَ وَم

ِّ/ذلك ِّقيلِّ:(5)مثال ِّأربعنياضربِّثالثنيِّ:إذا ِّإىلِّعقوفمهاكِّترف ِّفإن ِِّّ،ِّيف ِّ،مها
واحدِّمئةِِّّأتخذِّلكل  ِِّّ،اثنِّعشرِّ(6)تضربِّثالثةِّيفِّأربعةِّتكونِّمث ِِّّ،وهيِّثالثةِّوأربعة

ِّ.(8)ومئتنيِّذلكِّألفا ِِّّ(7)يكون
                                                           

 ون(.ِّئ)املِّ(ب)يفِِّّ(1)
 )ألف(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 أ(.29ِّ)آال ِّمثالِّذلك(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)
ِّاملئاتِِّّ(4) ِّالعشراتِّاثنان،ِّوأ س  ِّاآلحافِّواحد،ِّوأ س  ِّمرتبةِّأ س ا،ِّفأ س  ِّلكل   شرحِّذلكِّأن 

ِّاأللو ِّأربعة،ِّوهكذاِّكل ماِّارتفعتِّاملرتبةِّزافِّ ِّواحد،ِّفلوِّأرفتِّضربِّعدفِّمفرفِّثالثة،ِّوأ س  أ س 
ِّإىلِّعد ةِّعقوفه،ِّمث ِّاضربِّعد ةِّالعقوفِّيفِّ غريِّاآلحافِّيفِّعدفِّمفرفِّغريِّاآلحافِّفرف ِّكالِّمنهما
ِّم ِّ ِّوأسقط ِّاملضروبني ِّأ س  ِّامجع ِّمث  ِّاآلحاف، ِّيف ِّضربِّاآلحاف ِّالض ربِّإىل ِّفريجع ِّالعقوف عد ة

ِّاحلاصلِّم ِّضربِّالعقوفِّيفِّالعقوف،ِّجمموعهماِّواحدا ِّأبدا ِّفماِّبقيِّبعدِّإسقاطِّا لواحدِّفهوِّأ س 
علِّمبثلِّأو لِّعقوفِّالن وعِّالذيِّهذاِّاملبقىِّأ س ه.ِّ ِّأيِّأن ِّكل ِّواحدِّم ِّذلكِِّّجي 

ِّاجمليبِّالقريبِّوفتحِّ،(ب9ل/)ِّاألحبابِّحتفةِّوشرحِّ،(1/183)ِّالغوام،ِّكشف:ِّانظر
(1/81.) 

ِّترتيبِّاملخَّوطِّأثناءِّالت صويرِّب(،ِّوقدِّوقعِّخَّأِّيف29)ذلك:ِّإذاِّقيل(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(5)
ِّب(.31ِّفج ع لِّموضعهاِّ)ب/

رتِّلوحتان،ِِّّتنبيه: يوجدِّتقدميِّوأتخريِّيفِّألواحِّاملخَّوطةِّ)ب(،ِّحيثِّق د  متِّلوحتانِّوأ خ  
رتِّالل وحتانِّم ِّ)31بِّإىل29ِّق د  متِّالل وحتانِّم ِّ) أ(،ِّفيكونِّترتيب33ِِّّبِّإىل31ِّأ(،ِّوأ خ  

ب،32ِّأ،ِّمث 32ِّب،ِّمث 31ِّأ،ِّمث 29ِّيفِّمَّوطةِّ)ب(ِّهكذا:ِّ)ِّكالمِّالش ارحِّعلىِّنسقِّاأللواح
 ب(.33ِّأ،ِّمث 31ِّب،ِّمث 30ِّأ،ِّمث 30ِّب،ِّمث 29ِّأ،ِّمث 33ِّمث ِّ

 )تك (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
 )يك (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
 .1200ِّ(ِّ=100ِّ×12ِِّّ،ِّمث12ِِّّ=4ِِّّ×3ِِّّ=ِّ)40ِّ×30ِِّّهكذاِِّّ(8)
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ِِّّ.(1)يك ِّاثنِّعشرِّألفا ِِّّواحدِّألفا ِِّّأتخذِّلكل  ِِّّ،مئةِّيفِّأربعِّ:فإنِّقيل
ِّقيل ِِّّ:فإن ِّأربعة ِّلكل  ِِّّ،ال آيف أتخذ

ِّيك ِّ(2) ِّآال  ِّعشرة مئةِِّّ(3)واحد
ِِّّ.(5)ألفا ِِّّ(4)وعشري 

َكَأئَ ونَيفَالَ ئَأالَ وَم)َ:قال َكَألَأيفَالَأوَمَ،ةَآالفَ رَمشَمعَمَدَ احَ وَمَلَ ني /مئةََدَ  احَ وَمَلَ وف
ِّ.(لفَ أَم

ِّ(6)تضربِّأربعةِّيفِّستةِّأبربعةِّوعشري ِّتكونِّ،مئةِّيفِّستِّمئةِّأربعِّ:مثالِّذلك
ِِّّ.(7)مئتِّألفِّوأربعنيِّألفا ِّ

ِِّّ.(8)مئةِّألفِّألفِّوأربعِّيكانِّألفِِّّ، الآيفِّستةِِّّ:فإنِّقيل
ِِّّ(.لفَ أمََفَألأمََدَ احَ وَمَلَ كَأََ(9)وفلَأوفَيفَالَألَأالَأوَم)َ:قال
ِّ.(10)ال ِّتك ِّعشري ِّألفِّألفآال ِّيفِّمخسةِّآأربعةِِّّ:مثاله

                                                           

 .12000(ِّ=1000ِّ×12ِِِّّّمثِّ،12ِّ=4ِِّّ×3ِِّّ=ِّ)400ِّ×30ِِِّّّهكذاِّ(1)
ِّواحد(ِِّّ(2)  .ِّ(ف)وجدِّيفِّيالِّقوله:ِّ)لكل  
 )تكون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 )وعشرون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 .120000(ِّ=10000ِّ×12ِِِّّّمثِّ،12ِّ=4ِِّّ×3ِِّّ=ِّ)4000ِّ×30ِِِّّّهكذاِّ(5)
 )يكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
 .240000(ِّ=10000ِّ×24ِِّّ،ِّمث 24ِِّّ=6ِِّّ×4ِِّّ=ِّ)600ِّ×400ِِّّهكذاِِّّ(7)
 .2400000(ِّ=100000ِّ×24ِِِّّّمث ِِّّ،24ِّ=6ِِّّ×4ِِّّ=ِّ)6000ِّ×400ِِِّّّهكذاِّ(8)
 )ألو (.ِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
4000ِِِّّّهكذاِّ(10) ×5000ِّ(ِّ =4ِِّّ ×5ِِّّ 20ِِِّّّمث ِِّّ،20ِّ= ×1000000ِّ=ِّ )

20000000. 

 ب[23]أ/
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َ(ادَ يفَاآلحَمَادَ ربَاآلحَمبَضَمابَم)َ:قال
َأَماعلَم) َالعَمحَمأمََيفَأعَ ضَ تمََابَ سَماحلَ َهلَ أمََندَمعَ َاهَأعنَممَموَمَربَ الضَ َةَميقَمقَ حَمَنَ م َينَ دَمدَمد

َ.(2)(ادَ نَاآلحَممَ َرَ اآلخَمَ(1)دَ دَماَيفَالعَممَمَدرَ قَمب َم
أوِّاخلمسةِِّّ،رِّاألربعةِّمخسِّمراتمعناهِّكر ِِّّ،أربعةِّيفِّمخسةِّ:إذاِّقيلِّ:مثالِّذلك

ِّ.(3)وم ِّكلتاِّاجلهتنيِّاجلوابِّعشرونِّ،أربعِّمرات
الواحدِِّّألن ِِّّ؛(6)/أيِّ((5)دَ دَماءَالعَمدَمابتَ َواَهَأّن َمإ َوَم،َ(4)داَ دَميسَعَمدَلَماحَ الوَموَم)َ:قال

ِّ.(7)ربِّمثلِّذلكِّ/العدفإذاِّضربِّيفِّعدفِّماِّكانِّاحلاصلِّم ِّالض ِّ
َعَمرَمشَميفَعَموَمَ،انَ نيَاثنَميفَاثنَموَمَ،داحَ دَوَماحَ دَيفَوَماحَ وَمف َم)َ:قال ِِّّألن ِِّّ؛أيِّ(ةرَمشَمة

ِّ.(8)ةلبت ِّاماِّيضربِّيفِّالواحدِّالِّيرتفعِّمنهِّشيءِِّّكل ِّ
                                                           

 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)العدف(ِِّّ(1)
ِّاحلسابِّ)ل/ِّ(2) ِّيفِّعلم ِّاللمع ِّوكشفِّالغوام،ِّ)1انظر: ِّوشرحِّحتفة1/180ِّب(، ،)

 (.1/80ِّقريبِّاجمليبِّ)أ(،ِّوفتحِّال6األحبابِّ)ل/
(3)ِّ4ِِّّ×5ِّ(ِّ=4ِِّّ+4ِِّّ+4ِِّّ+4ِِّّ+4ِِّّ=5ِِّّ+5ِِّّ+5ِِّّ+5ِّ=ِّ)20. 
 )بعدف(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
ِّاآلحافِِّّ(5) ِّهو ِّأو ِّاآلحاف، ِّم  ِّأتل ف ِّما ِّهو: ِّاجلمهور ِّعند ِّالعدف ِّتعريف ِّألن  وذلك

واحدِّاجملتمعة،ِّفالعدفِّيَّلقِّعلىِّالواحدِّإذاِّاجتمعِّمعِّغريه،ِّفهوِّجزءِّم ِّالعدف،ِّوأطلقواِّعلىِّال
ِّاسمِّالعدفِّجمازا ِّإطالقا ِّشاضعا .

ب(،ِّوفتحِّالقريبِّاجمليب2ِّ(،ِّوشرحِّحتفةِّاألحبابِّ)ل/1/176انظر:ِّكشفِّالغوام،ِّ)
(1/78ِّ.) 

 ب(.29ِّ)أيِّألن ِّالواحد(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(6)
ِّ)ب/ِّ(7) ِّبداية ِّقال:( ِّالت صوير30ِّ)العدف. ِّأثناء ِّترتيبِّاملخَّوط ِّيف ِّخَّأ ِّوقع ِّوقد أ(،

 .ِّأ(32فج ع لِّموضعهاِّ)ب/
 )إليه(.ِّ(ب)يفِِّّ(8)
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َيفاثنَم)َ:قال َأَماثنَمَان َثَموَمَ،ةعَمرب َمني َسَ الثَميف َوَمَ،ةتَ ة َثمَمعَمرب َمأَميف َخمَ وَمَ،ةيَمانَ ة ةَسَميف
َسَ وَمَ،ةرَمشَمعَم َاثنَمتَ يف َسَموَمَ،رَمشَمعَمَ(1)اة َأَمبعَميف َعَمعَمرب َمة َسَ يَمانَ يفَثمَموَمَ،رشَمة َعَمتَ ة يفَوَمَ،رشَمة
ََ(.ونَمشرَأةَعَ رَمشَميفَعَموَمَ،رشَمةَعَميَمانَ ةَثمَمسعَمتَ 

َتَ الثَمةَيفَثَمالثَمثمَ) َاثنَمعَمرب َميفَأَموَمَ،ةسعَمة َعَمسَمةَخَمسَميفَخَموَمَ،رَمشَمعَمَ(2)اة يفَوَمَ،رَمشَمة
َأَمبعَميفَ/سَموَمَ،رشَمةَعَميَمانَ ةَثمَمتَ سَ  َأَميَمانَ يفَثمَموَمَ،ونشرَأعَ وَمَدَ حَمة ةَسعَميفَتَ وَمَ،ونشرَأعَ ةَوَمعَمرب َمة
َ.(ونالثَأةَثَمرَمشَميفَعَموَمَ،ونشرَأعَ ةَوَمبعَمسَم

يفَوَمَ،ونشرَأعَ ةَوَمعَمرب َمةَأَمتَ يفَسَ وَمَ،ونشرَأةَعَ سَميفَخَموَمَ،رشَمةَعَمتَ ةَسَ عَمرب َمةَيفَأَمعَمرب َمأمَ)
ةَرَمشَميفَعَموَمَ،ونالثَأثَمةَوَمتَ ةَسَ سعَميفَتَ وَمَ،ونالثَأثمَوَمَانَ ةَاثنَميَمانَ يفَثمَموَمَ،ونشرَأعَ ةَوَميَمانَ ةَثمَمبعَمسَم
ََ(.ونعَأرب َمأَم

َ،ونالثَأثَمةَوَمسَمةَخَمبعَميفَسَموَمَ،ونالثَأةَثَمتَ يفَسَ وَمَ،ونشرَأعَ ةَوَمسَمةَخَمسَمةَيفَخَمسَمخَم)
ََ(.ونسَأةَخَمرَمشَميفَعَموَمَ،ونعَأرب َمأَمةَوَمسَمةَخَمسعَميفَتَ وَمَ،ونعَأرب َمةَأَميَمانَ يفَثمَموَم

َسَ تَ سَ ) َيف َسَ تَ ة َوَمتَ ة َسَموَمَ،ونالثَأثَمة َاثنَمبعَميف َوَمة َثمَموَمَ،ونعَأرب َمأَمان َثمَميَمانَ يف ةَيَمانَ ة
ََ(.ونتَ ةَسَ رَمشَمعَمَ(3)يف/وَمَ،ونسَأخَمةَوَمعَمرب َمةَأَمسعَميفَتَ وَمَ،ونعَأرب َمأمَوَم

َسَمبعَمسَم) َيف َتَ بعَمة َوَمسعَمة َثمَموَمَ،ونعَأرب َمأَمة َسَ يَمانَ يف َوَمتَ ة َتَ وَمَ،ونسَأخَمة َثَمسعَميف ةَالثَمة
ََ(.ونبعَأةَسَمرَمشَميفَعَموَمَ،ونتَ سَ وَم

َثمَميَمانَ ثمَم) َيف َأَميَمانَ ة َوَمعَمرب َمة َتَ وَمَ،ونتَ سَ ة َاثنَمسعَميف َ(4)ونبعَأسَم/وَمَانَ ة َعَموَم، ةَرَمشَميف
ََ(.ونانَأثمَم

ََ(.ونسعَأةَتَ رَمشَميفَعَموَمَ،ونانَأثمَموَمَدَ حَمةَأَمسعَمةَيفَتَ سعَمت َ)
                                                           

 )اثن(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )اثن(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 أ(.30ِّ)ويفِّعشرةِّستون(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)
ِّ)ب/ِّ(4) ِّبداية ِّعشرة( ِّويف ِّأثناء30ِّ)وسبعون ِّترتيبِّاملخَّوط ِّيف ِّخَّأ ِّوقع ِّوقد ب(،

 ب(.32ِِّّالت صويرِّفج ع لِّموضعهاِّ)ب/

 أ[24]أ/

 



 280َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ََ(.ةَمئةرَمشَمةَيفَعَمرَمشَمعَم)
وأوجبوهِّعلىِِّّ،ابِّعلىِّحفظهااحل س ِِّّهاِّقدِّحظ ِّمةِّكل ِّهذهِّاألبوابِّاملتقد  ِِّّاعلمِّأن ِّ

ِّيتناولهِّم ِّاملساضلِّاملرك ِِّّليكونِّذلكِّمعينا ِِّّئ؛املبتد ويكونِّحبيثِّإذاِِّّ،باتلهِّعلىِّما
ِّعنس ِّ ِّأجاب ِّمنها ِّواحد ِّع  ِّيتكل ِّئل ِّأن ِّغري ِّم  ِّضرهباها ِّيف ِّف ِّهنا، ِّ(1)وسأذكر

ِّيسه  ِّ ِّلَّيفتني ِّتقد ِّقاعدتني ِّما ِّ/حفظ ِّاملبتدي ِّعلى ِّاعتمافمهاِّ،مالن ليسهلِِّّ؛جيب
ِّحبفظهماِّتناولِّالعلم.

وماِّضربِّيفِّاالثننيِّزفتِِّّ،ربِّيفِّالواحدِّالِّيتغريِّع ِّكيفيتهض ِِّّماكل ِِِّّّأن ِِّّ:األوىل
ِّمثله هت ِّف ِّع ِّض ِّأيِّأ ِِّّ،عليه

(2)ِّ ِّوكل ِّ، ِّمعِّضعفيهضربِّيفِّالث ِّما ِّمجعته ِّضربِّيفِِّّ،الثة وما
ِّأضعافه ِّثالثة ِّمع ِّمجعته ِّن ِّوكل ِِّّ،األربعة ِّأخذت ِّاخلمسة ِّيف ِّضرب ِّمسي  ِّما ِّم ِّصف ه

ِّالعشرات.
ِّقيِّ:مثالِّذلك فيهِِّّ(3)فِّ/املضروب ذِّنص فخِّ؟ِّة ةِّيفِّمثاني كمِّمخسِِّّ:لِّلك إذا

ِِّّ.(4)واحدِّعشرةِّحيصلِّأربعونِّخذِّلكل  ِِّّمث ِِّّ،وهوِّأربعة
فخذِّنصفِّاملضروبِّفيهِّوهوِّ؟ِّ(6)كمِّمخسةِّيفِّمئةِّوعشري ِِّّ:قيلِّ(5)ذاوكذلكِّإ

ِّوعلىِّهذاِّالقياس.،ِّ(7)واحدِّعشرةِّحيصلِّستِّمئةِّمثِّخذِّلكل  ِِّّ،ونست ِّ

                                                           

 هاهنا(.ِّوسأذكرِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(1)
 فته(.ِّ)ضع ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 ب(.30)املضروبِّفيه(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)
 (.40=10ِِّّ×4ِِّّعشرةِّفيكونِّ)ِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِّ (4=2ِِّّ÷8ِِّّهكذاِّ)ِّ(4)
 )لو(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 )وعشرون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 (.600=10ِِّّ×60ِِّّ)ِّفيكونِّعشرةِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِّ(60ِّ=2ِِّّ÷120ِِّّ)ِّهكذا(7ِّ)

 ب[24]أ/
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ِّمث ِِّّ،وعملتِّبهِّماِّذكرانهِّيفِّاخلمسةِّ،ةِّأخذتِّنصفِّالعدفماِّضربِّيفِّالست ِّوكل ِّ
ِّوِّاملَّلوب.فماِّبلغِّفهِّ،معكِّمثلِّذلكِّالعدفِّاملضروبِّ(1)لتزيدِّعلىِّماِّحتص ِّ

أخذتِّنصفِّاملضروبِّ؟ِّ(3)ةِّيفِّأربعةِّوعشري كمِّست ِِِّّّ:إذاِّقيلِّلكِّ:(2)مثاله/ِّ
تزيدِّعليهِّأربعةِِّّمث ِِّّ،مئةِّوعشري ِّ(5)واحدِّعشرةِّتكونِّوخذِّلكل  ِِّّ،عشرِّ(4)فيهِّوهوِّاثنا
ِّ.(7)مئةِّوأربعةِّوأربعنيِّ(6)وعشري ِّيبلغ
ِِّّ.سعةِّأسقَّتهِّم ِّعشراتهماِّضربِّيفِّالت  ِّوكل ِّ
انقصِّمنهِّعدفِّاملضروبِِّّ،نيةِّيفِّعشرةِّتك ِّست  ِّاضربِّست ِِّّ،يفِّتسعةةِّست ِِّّ:مثاله
ِّ.(8)وهوِّاجلوابِّ،يبقىِّأربعةِّومخسونِّ،ةوهوِّست ِّ

                                                           

 )حيصل(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
ِّبِّ(2) ِّقيل( ِّإذا ِّ)ب/)مثاله: ِّالت صوير31ِّداية ِّيفِّترتيبِّاملخَّوطِّأثناء ِّوقدِّوقعِّخَّأ أ(،

 أ(.33ِِّّفج ع لِّموضعهاِّ)ب/
 )وعشرون(.ِّ(ب)يفِِّّ(3)
 )اثن(.ِّ(ب)يفِِّّ(4)
ِِّّ)يكون(.ِّ(ف)يفِِّّ(5)

ِّجوابِّاألمرِّجيوزِّجزمه،ِّوجيوزِّرفعه،ِّكماِّقالِّتعاىل:ِّ وكالمهاِّجاضزِّم ِّحيثِّالن حو،ِّفإن 
(،ِّوملِّيقل:ِّ)يلعبوا(،ِّعلىِّتقديرِّأن ه91ِّم،ِّآية:ِّ)سورةِّاألنعاِّژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇژ 

ِّحالِّأيِّ)العبني(ِّأوِّعلىِّاالستئنا .

 (.422(،ِّإعرابِّالقرآنِّللن ح اسِّ)ص1/158ِّ،159انظر:ِّمعانِّالقرآنِّللفر اءِّ)
 )تبلغ(.ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
ِّ(ِّمث 120ِّ=10ِِّّ×12ِِّّ)ِّفيكونِّعشرةِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِّ(12ِّ=2ِِّّ÷24ِِّّ)ِّهكذاِّ(7)

 (.144=24ِِّّ+120ِِّّفيكونِّ)24ِّمثلِّالعدفِّاملضروبِّوهوِِّّعليهِّتزيد
=6ِِِّّّ-60ِّفيكونِّ)6ِّ(ِّمثِّتنقصِّمنهِّالعدفِّاملضروبِّوهو60ِّ=10ِِّّ×6ِِّّهكذاِّ)ِّ(8)

54.) 
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ِّقيل ِّوعشري ِّإىلِّتسعةِِّّ،يفِّتسعةِّعشرِّاضربِّعدفا ِِّّ:وكذلكِّإذا أوِّيفِّتسعة
ِّذلكِّ،وتسعني ِّالت  ِِّّ(1)فزفِّ،وأمثال ِّواحدا ِّعلى ِّسعة ِّعقوفا ِّ؛ ِّالعدفِِّّلتصري ِّيف وتضرهبا
ِّ.(2)فماِّبلغِّنقصتِّمنهِّالعدفِّاملضروبِّ،راملذكوِّ

ِِّّ:هاِّضربنِّ(3)بعةِّحيفظفالس ِِّّ،مانيةبعةِّوالث ِّفيبقىِّالس ِّ
ِِّّ.ةِّومخسنيويفِّمثانيةِّبست ِِّّ،وأربعنيِّ(4)سبعةِّيفِّسبعةِّ/بتسعة

ِّني.مثانيةِّيفِّمثانيةِّأبربعةِّوست  ِِّّ:مانيةِّهاِّضربِّواحدوالث ِّ
مِّفعليكِّأنِّحتفظِّم ِّذلكِّماِّتقد ِِّّ(6)رِّعليكِّحفظِّمجيعهِّإذاِّعس ِّأن ِّ:ِّ(5)انيةالث ِّ

ِِّّ:مساضلِّالِّحمالةِّوهيِّ(7)ست ِّ
ِّويفِّاخلمسة.ِّ،ويفِّاألربعةِّ،ثالثةِّيفِّنفسها
ِِّّ.ويفِّاخلمسةِّ،واألربعةِّيفِّمثلها

ِّواخلمسةِّيفِّاخلمسة.

                                                           

 )تزف(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
(ِّمثِّتضربهِّيف20ِّ=1ِِّّ+19ِِّّعدفا ِّواحدا ِّفيكونِّ)19ِّ،ِّتزيدِّعلى6ِِّّ×19ِِّّمثاله:ِِّّ(2)

فيكون6ِِِّّّوهوِّاملضروبِّالعدفِّمنهِّتنقصِّ(ِّمث 120ِّ=6ِِّّ×20ِِّّونِّ)فيك6ِّالعدفِّاملذكورِّوهوِّ
(120ِّ-ِّ6ِِّّ=114.) 

 )حتفظ(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
 أ(.31ِّ)بتسعةِّوأربعني(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(4)
 الثة(.ِّ)الث ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)مجيع(ِِّّ(6)
 )ستة(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)



 283َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّزافِّعلىِّذلكِّتضم ِِّّمث ِّ اضدِّبعدِّالعشرةِّوأتخذِّللز ِِّّ،أحدِّاملضروبنيِّإىلِّاآلخرِّما
ِّعشرةِّلكل  ِّ ِّكل  ِّتِّمث ِِّّ،واحد ِّبعد ِّيفِّاآلخرِِّّضربِّما ِّأحدمها ِّإىلِّالعشرة ِّمنهما واحد

ِِّّ.فتزيدهِّعليه
ِّ ِّقيلِّ:ذلكِّ(1)مثال/ ِّفيبلغِّ،اضربِّسبعةِّيفِّمثانيةِّ:إذا مخسةِِّّ(2)مجعتِّبينهما

ِّمخسنيِّ،عشر ِّللخمسة ِّيفِِّّمث ِِّّ،(3)أتخذ ِّ/أحدمها ِّالعشرة ِّإىل ِّمنهما ِّبقي تضربِّما
ِّست ِِّّ،اآلخر ِّتبلغ ِّاثنني ِّيف ِّثالثة ِّفيحصلهتضم ِِّّ،ةوهو ِّاخلمسني ِّإىل ةِّست ِِّّ(4)ا

ِّ.(6)(5)ومخسون

                                                           

ِّ)ب/ِّ(1) ِّبداية ِّذلك( ِّترتيبِّامل31)مثال ِّيف ِّخَّأ ِّوقع ِّوقد ِّالت صويرِّب(، ِّأثناء خَّوط
 ب(.29فج ع لِّموضعهاِّ)ب/

 )فتبلغ(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
(3)ِِّّ ِّبعد 10ِِّّأيِّالزاضد 15ِِّّم  ِّيف5ِِّّهو ِّمعىنِّقوله:50ِِّّفينتج10ِِّّتضربه ِّهو وهذا
 عشرة(.ِّواحدِّلكل  ِِّّالعشرةِّبعدِّللز اضدِّ)وأتخذ
 )فيتحصل(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 )ومخسني(.ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
10ِِّّ-15ِّتوجدِّالز اضدِّبعدِّالعشرةِّ)ِّ(ِّمث 15ِّ=8ِِّّ+7ِِّّنهماِّ)(ِّجتمعِّبي8×7ِِّّهكذاِّ)ِّ(6)

ِّواحدِّعشرةِّفيكونِّ)5=ِّ ِّإىلِّالعشرة50ِّ=10ِِّّ×5ِِّّ(ِّوأتخذِّلكل   ِّبقيِّمنهما (ِّمث ِّتوجدِّما
(ِّمث ِّتضربِّما2ِّ=8ِِِّّّ-10ِّ(ِّوالث مانيةِّبقيِّهاِّاثنانِّ)3=7ِِِّّّ-10ِّفالس بعةِّبقيِّهاِّثالثةِّ)

=50ِِّّ+6ِِّّ(ِّوجتمعهاِّمعِّاخلمسنيِّفيكونِّ)6=2ِِّّ×3ِِّّكونِّ)بقيِِّّمنهماِّأحدمهاِّيفِّاآلخرِّفي
56ِّ.) 

 أ[25]أ/
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َ(اترَمشَميفَالعَمَادَ بَاآلحَمرَ بَضَمابَم)َ:قال
َادَماآلحَمَبَ رَ اضَ َثأَ َ،ادَ ىلَاآلحَمإ ََاتَ رَمشَمالعَمَدَ رَأاتَف َمرَمشَمادَيفَالعَماآلحَمَبتَمرَماَضَمإذَم)
ِِّّ(ئةمَة َرَمشَمعَمَل َ كَأل َوَمَ،ةرَمشَمعَمَدَ احَ وَمَل َ كَأذَلَ خَأفَمَغَملَماَب َممَمفَمَ،ادَ يفَاآلحَم
َ،ةَ بعَمنيَسَمبعَ السَ َنَمذَمَ خَأفَمَ؟نيبعَ يفَسَمَةَ سَممَخَمكَمََ:كلمََيلَماَقَ ذَمإ ََ:(1)كلَ الَذَمثَممَ )

ةَرَمشَمعَمَل َ كَأل َوَمَ،ةرَمشَمدَعَماحَ وَمَل َ كَأذَلَ خَأفَمَ،نيالثَ ثمَوَمَةَ سَمنَخَمكَأتمََةَ بعَميفَسَمَةَ سَمبَخَمرَ اضَ َثأَ 
ِّ.(4)((3)نيسَ خَمثالثَمئةَ/وَمَ(2)نكَأمئةَيَم

ِّقوله َلكل َ فخ)ِّ:معىن َعشرةَذ ِّالعشراتِّ(5)أيِّ(واحد ِّفوق ِّالت ِّاآلحاف ِّ،م 

ِّ.(6)أيِّم ِّالعشراتِّالتِّحتتِّاآلحافِّ،عشرةِّمئةِّولكل  ِّ
ِّقيل ِّست  ِِّّ:فلو ِّيف ِّالس  ِِّّ،نيأربعة ِّنسبة ِّعقوفهارففت ِّإىل ِّست ِِّّ،تني ِّمث ِِّّ،ةوهي

ِّتكونالست ِِّّ(7)ضربت ِّاألربعة ِّيف ِّوعشري ِّ(8)ة ِّلكل  ِِّّ،أربعة عشرةِِّّ(9)واحدةِّأتخذ

                                                           

 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)ذلك(ِِّّ(1)
 )تك (.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)يكون(ِّ(ب)يفِِّّ(2)
 ب(.31ِّ)ومخسني.ِّمعىنِّقوله:(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)
ِّواحدِّم ِّاآلحافِّعشرةِّفيكونِّ)35=7ِِّّ×5ِِّّهكذاِّ)ِّ(4) =10ِِّّ×5ِِّّ(ِّمث ِّأتخذِّلكل  

ِّواحدِّم50 50ِّ(ِّمث ِّجتمعهماِّفينتجِّ)300=100ِِّّ×3ِِّّ ِّالعشراتِّمئةِّفيكونِّ)(ِّوأتخذِّلكل  
ِّ+300ِِّّ=350.) 

 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أي(ِِّّ(5)
عشرة،ِّوأتخذِّالعدفِّالذيِّيفِِّّيفِّوتضربهِّاآلحافِّمرتبةِّيفِّالعدفِّالذيِّأتخذِّأن كِّأيِّ(6)

 مرتبةِّالعشراتِّوتضربهِّيفِّمئة.ِّ
 وضربت(.ِّستةِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(7)
 )تك (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)
 )واحد(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
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ِّ.(3)فذلكِّمئتانِّوأربعونِّ،مئتنيِّ(2)عشرةِّمئةِّتكونِّولكل  ِِّّ،أربعنيِّ(1)تكون
ِّ

َ(نيئَ ادَيفَالَ ربَاآلحَمبَضَمابَم)َ:قال
َضَمذَمإ َ) َيفَالَ اآلحَمَبتَمرَما َإَ َلَ كَأََ،ادىلَاآلحَمنيَإَ ئَ الَ َدَ رَأنيَف َمئَ اد َثأَ َ،داحَ ىلَوَممئة

ةرَمشَم/عَمَل َ كَأل َوَمَ،دَمئةحَ اوَمَل َ كَأذَلَ خَأفَمَغَملَماَب َممَمفَمَ،ادادَيفَاآلحَمبَاآلحَمرَ اضَ 
َِّ(لفاَ أمََ(4)

َضَمذَمإ ََ:هَأالَأثَممَ ) َيفَثمَمبعَمسَمَبتَمرَما َيفَثمَمبعَمبَسَماضرَ فَمَ،(5)مئةَانة َتَميَمانَ ة ةَتَ نَسَ كَأة
َخَملَ ذَمفَمَ،نيسَ خَموَم َمئةوَمَآالفَ َةَأسَمك ِّفوقِّألن ِِّّ؛/أيِّ(ست ِّالت ِّاآلحاف ِّأتخذ ك

ِّست ِِّّ،العشرات ِّتكونِّلكل  ِِّّ،ةوهي ِّمئة ِّالعشراتِّالتِّحتتِِّّ،مئةستِِّّ(6)واحد وم 
ِّ.(7)فذلكِّمخسةِّآال ِّوستِّمئة،ِّ الآتكونِّمخسةِِّّعشرةِّألفا ِِّّاآلحافِّلكل  ِّ

                                                           

 )تك (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 )تك (.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)يكون(ِّ(ب)يفِِّّ(2)
=10ِِّّ×4ِِّّ)ِّفيكونِّعشرةِّاآلحافِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِّ(24ِّ=6ِِّّ×4ِِّّ)ِّهكذاِّ(3)

40ِّ)ِّفينتجِّجتمعهماِّمث ِّ(200ِّ=100ِِّّ×2ِِّّ)ِّفيكونِّمئةِّالعشراتِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّوأتخذ(40ِّ
ِّ+200ِِّّ=240.) 

أ(،ِّوقدِّوقعِّخَّأِّيفِّترتيبِّاملخَّوطِّأثناءِّالت صويرِّفج ع ل32ِّألفا (ِّبدايةِّ)ب/ِّ)عشرةِّ(4)
 أ(.30موضعهاِّ)ب/

 )مثانية(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 )يكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
=100ِِّّ×6ِِّّ)ِّفيكونِّمئةِّاآلحافِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِّ(56ِّ=8ِِّّ×7ِِّّ)ِّهكذاِّ(7)
ِّفينتجِّجتمعهماِّمث ِّ(5000ِّ=1000ِِِّّّ×5ِّ)ِّفيكونِّألفا ِِّّالعشراتِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّوأتخذ(600ِّ

(600ِِّّ+5000ِِّّ=5600.) 

 ب[25]أ/
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َ(وفَ لَأيفَالَأَادَ ربَاآلحَمبَضَمابَم)َ:قال
َ،دَ احَ ىلَوَمإ ََلفَ أمََلَ كَأََ،ادَ ىلَاآلحَمإ ََوفَملَأالَأَدَ رَأف َمَوفَ لَأيفَالَأَادَماآلحَمَبتَمرَماَضَمذَمإ َ)

َب َممَمفَمَ،ادَ حَميفَاآلَادَمبَاآلحَمرَ اضَ َثأَ  َعَمرَمشَمعَمَل َ كَأل َوَمَ،لفاَ أمََدَ احَ وَمَل َ كَأذَلَ خَأفَمَغَملَما َةمَرَمشَمة
َ.(آالفَ 

َضَمذَمإ ََ:هَأالَأثَممَ ) َ(2)نكَأةَيَمسعَمةَيفَتَ الثَمبَثَماضرَ فَمَةَآالفَ سعَميفَتَ َ(1)ةالثَم/ثَمَبتَمرَما
ِّتقد ِِّّ((4)لفاَ أمََينَمشرَ عَ ةَوَمبعَمسَمَ(3)ونكَأيَمف َمَينَمشرَ عَ ةَوَمبعَمسَم ماِّضربِّفيهِِّّمِّم ِّأن ِّأيِّملا

ِّ.(5)اآلحافِّكانِّاخلارجِّم ِّجنسِّاملضروبِّفيه
َ(اهَمثلَ اتَيفَمَ رَمشَمربَالعَمبَضَمابَم)َ:قال

َضَمذَمإ َ) َالعَمرَمشَمالعَمَبتَمرَما َيف َف َمرَمشَمات َمَ هَمدَ رَأات َكَ ا َالَمن َاآلحَمإ ََنيَ بَمانَ ال َثأَ َادَ ىل
ِِّّ(لفاَ ةَأَمرَمشَمعَمَل َ كَألَ مئةَوَمَدَ احَ وَمَل َ كَأذَلَ خَأفَمَغَملَماَب َممَمفَمَادَ يفَاآلحَمَادَمبَاآلحَماضرَ 

َخَمَنيَمسَ خَمَبتَمرَمضَمَ(6)اذَمإ ََ:هَأالَأثَممَ ) َخَماضرَ فَمَنيَمسَ يف َخَمسَمب َيف َيَمسَمة َ(7)نكَأة
ِّوهذاِّظاهرِّالِّحيتاجِّإىلِّفكر.ِّ((8)مئةَسَأخَموَمَانَ لفَمأمََكَملَ ذَمفَمَينَمشرَ عَ ةَوَمسَمخَم

                                                           

 أ(.32)ثالثةِّيفِّتسعةِّآال (ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 )فتكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
=1000ِِّّ×7ِِّّ)ِّفيكونِّألفا ِِّّاآلحافِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِّ(27ِّ=9ِِّّ×3ِِّّ)ِّهكذاِّ(4)
ِّمث ِّ(20000ِّ=10000ِِّّ×2ِِّّ)ِّفيكونِّآال عشرةِِّّالعشراتِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّوأتخذ(7000ِّ
 (.27000=20000ِِّّ+7000ِِّّ)ِّفينتجِّجتمعهما
 (.275انظر:ِّ)صِِّّ(5)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)إذا(ِِّّ(6)
 )تك (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
=100ِِّّ×5ِِّّ)ِّفيكونِّمئةِّاآلحافِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِّ(25ِّ=5ِِّّ×5ِِّّ)ِّهكذاِّ(8)
ِّفينتجِّجتمعهماِّمث ِّ(2000ِّ=1000ِِّّ×2ِِّّ)ِّنفيكوِِّّألفا ِِّّالعشراتِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّوأتخذ(500ِّ

(500ِِّّ+2000ِِّّ=2500.) 
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َ(نيئَ اتَيفَالَ رَمشَمربَالعَمبَضَمابَم)َ:قال
َثأَ َادَ ىلَاآلحَمنيَإَ ئَ الَ وَمَادَ ىلَاآلحَماتَإَ رَمشَمالعَمَدَ رَأنيَف َمئَ الَ اتَيفَرَمشَمالعَمَبتَمرَماَضَمذَمإ َ)

َاآلحَمَ(1)ادَماآلحَم/َباضرَ  َب َممَمفَمَادَ يف َلَ خَأفَمَغَملَما َعَمرَمشَمعَمَل َ كَأل َوَمَلفاَ أمََدَ احَ وَمَل َ كَأذ َةمَرَمشَمة
ِّ.(آالفَ 

َضَمذَمإ ََ:هَأالَأثَممَ ) َسَ َنيَمت َ سَ َبتَمرَما َفَمَت َ /يف َسَ اضرَ مئة َسَ َةَ تَ ب َةَ تَ سَ َ(2)نكَأيمََةَ تَ يف
ِِّّ.(4)أيِّملاِّتقدمِّيفِّضربِّاآلحافِّيفِّالعشراتِّ((3)لفاَ أمََونَمالثَأثَمةَوَمتَ سَ َكَملَ ذَمفَمَنيَمالثَ ثمَوَم

َ(وفَ لَأاتَيفَالَأرَمشَمالعَمَ(5)بابَم)َ:قال
َضَمذَمإ َ) َالَأرَمشَمالعَمَبتَمرَما َيف َإَ دَ رَأف َمَوفَ لَأات َاآلحَممها َاآلحَماضرَ َثأَ َادَ ىل يفََادَمب

ِِّّ(لفَ ةَمئةَأَمرَمشَمعَمَل َ كَأل َوَمَةَآالفَ رَمشَمعَمَدَ احَ وَمَل َ كَأذَلَ خَأفَمَغَملَماَب َممَمفَمَادَ اآلحَم
َ(7)نكَأةَيَمسَمةَيفَخَمالثَمبَثَماضرَ فَمَةَآالفَ سَميفَخَمَ(6)نيَمالثَ /ثَمَبتَمرَماَضَمذَمإ ََ:هَأالَأثَممَ )

ِِّّ.مِّأيضا ِّأيِّملاِّتقد ِِّّ((8)لفاَ أمََونَمسَأخَموَمَلفَ مئةَأَمَكَملَ ذَمفَمَرَمشَمةَعَمسَمخَم
                                                           

ِّ)ب/ِّ(1) ِّبداية ِّاآلحاف( ِّيف ِّأثناء32ِّ)اآلحاف ِّاملخَّوط ِّترتيب ِّيف ِّخَّأ ِّوقع ِّوقد ب(،
 ب(.30الت صويرِّفج ع لِّموضعهاِّ)ب/

 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
=1000ِِّّ×6ِِّّ)ِّفيكونِّألفا ِِّّاآلحافِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِّ(36ِّ=6ِِّّ×6ِِّّ)ِّهكذاِّ(3)
ِّمث ِّ(30000ِّ=10000ِِّّ×3ِِّّ)ِّفيكونِّعشرةِّآال ِّالعشراتِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّوأتخذ(6000ِّ
 (.36000=30000ِِّّ+6000ِِّّ)ِّفينتجِّجتمعهما
 (.275انظر:ِّ)صِِّّ(4)
 (.ِّالعشراتِّضربببِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(5)
 ب(.32ِّ)ثالثنيِّيفِّمخسةِّآال (ِّبدايةِّ)ف/ِّ(6)
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
×5ِِّّ)ِّفيكونِّعشرةِّآال ِّاآلحافِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِّ(15ِّ=5ِِّّ×3ِِّّ)ِّهكذاِّ(8)
=100000ِِّّ×1ِِّّ)ِّفيكونِّمئةِّألفِّالعشراتِّم ِّواحدِّلكلِّوأتخذ(50000ِّ=10000ِِّّ

 (.150000=100000ِِّّ+50000ِِّّ)ِّفينتجِّجتمعهماِّمث ِّ(100000ِّ

 أ[26]أ/

 



 288َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َ(اهَمثلَ نيَيفَمَ ئَ بَالَ ابَم)َ:قال
َضَمذَمإ َ) َإَ دَ رَأنيَف َمئَ نيَيفَالَ ئَ الَ َبتَمرَما َادَ يفَاآلحَمَادَمبَاآلحَماضرَ َثأَ َادَ ىلَاآلحَممها

ِّ.(لفَ ةَمئةَأَمرَمشَمعَمَل َ كَأل َوَمَةَآالفَ رَمشَمعَمَدَ احَ وَمَل َ كَأذَلَ خَأفَمَغَملَماَب َممَمفَم
َضَمذَمإ ََ:هَأالَأثَممَ ) َأَمَبتَمرَما َيف َمئة َفَمَعَ ربَمثالث َثَماضرَ مئة َالثَمب َأَمة َيَمعَمرب َميف َ(1)نكَأة

ِّوهذاِّظاهر.ِّ((3)لفاَ أمََونَمشرَأعَ مئةَوَمَكَملَ ذَمفَمَرَمشَمعَمَ(2)اثنمَ
َ(وفَ لَأنيَيفَالَأئَ بَالَ ابَم)َ:قال

َادَ يفَاآلحَمَادَمبَاآلحَماضرَ َثأَ َادَ ىلَاآلحَممهاَإَ دَ رَأوفَف َملَأنيَيفَالَأئَ الَ َبتَمرَماَضَمذَمإ َ)
ل َ كَأذَلَ خَأفَمَغَملَماَب َممَمفَم

ِِّّ(لفَ أمََلفَمةَأَمرَمشَمعَمَل َ كَأل َوَمَفَ لمئةَأَمَدَ احَ وَمَ(4)
َينَمشرَ عَ ةَوَمعَمرب َمأمََ(5)نكَأةَيَمتَ ةَيفَسَ عَمرب َمبَأَماضرَ فَمَةَآالفَ تَ مئةَيفَسَ َعَأربَمأمََ:هَأالَأثَممَ )

ََ(.(6)لفَ مئةَأَمَعَأربَمأمَوَمَلفَ اَأَملفَمأمََكَملَ ذَمفَم

                                                           

 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )اثنا(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
×2ِِّّ)ِّفيكونِّآال ِّعشرةِّاآلحافِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّخذأتِّمث ِّ(12ِّ=4ِِّّ×3ِِّّ)ِّهكذاِّ(3)
=100000ِِّّ×1ِِّّ)ِّفيكونِّألفِّمئةِّالعشراتِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّوأتخذ(20000ِّ=10000ِِّّ

 (.120000=100000ِِّّ+20000ِِّّ)ِّفينتجِّجتمعهماِّمث ِّ(100000ِّ
(4)ِِّّ)  .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)لكل  
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
4ِِّّ)ِّهكذاِّ(6) ×6ِِّّ =24ِّ ِّألفِّاآلحافِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِّ( ×4ِِّّ)ِّفيكونِّمئة

100000ِِّّ =400000ِّ ×2ِِّّ)ِّفيكونِّألفِّألفِّالعشراتِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّوأتخذ(
 (.2400000=2000000ِِّّ+400000ِِّّ)ِّفينتجِّجتمعهماِّمث ِّ(2000000ِّ=1000000ِِّّ
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َ(وفَ لَأوفَيفَالَألَأبَالَأابَم)َ:قال
يفََادَمبَاآلحَماضرَ َثأَ َادَ ىلَاآلحَممهاَإَ دَ رَأف َمَ(2)اهَمثلَ يفَمَ َوفَملَأالَأَبتَمرَمضَمَ(1)اذَمإَ /َ)

ِّ.(لفَ أمََلفَمأمََدَ احَ وَمَل َ كَأذَلَ خَأفَمَغَملَماَب َممَمفَمَادَ اآلحَم
َقَ ذَمإ ََ:هَأالَأثَممَ ) َخَمكَمََ:كَملمََيلَما َاآلفَ سَمم َخَمَة َآالفَ سَميف َيفَسَمبَخَماضرَ فَمَ؟ة ة

َيَمسَمخَم َوَمسَمخَمَ(3)نكَأة َوَمأمََلفَم/أَمَ(4)ونَمشرَأعَ َكَملَ ذَمفَمَينَمشرَ عَ ة َلفَ أمََآالفَ َةَأسَمخَملف
َ.(6)(5)(لفَ أَم

                                                           

أ(،ِّوقدِّوقعِّخَّأِّيفِّترتيبِّاملخَّوطِّأثناءِّالت صويرِّفج ع ل33ِّ)إذاِّضربت(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(1)
 أ(.31ِِّّوضعهاِّ)ب/م

 )األلو (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 )عشري (.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
)ومخسةِّآال ِّألفِّألف(ِّهكذاِّيفِّمجيعِّالن سخِّالث الثِّ)أ(ِّوِّ)ب(ِّوِّ)ف(،ِّوالص واب:ِِّّ(5)

ِّآال ِّيفِّمخسةِّ ِّضربِّمخسة ِّحاصل ِّألن  ِّواحدة؛ ِّ)ألف( ِّحبذ ِّلفظة ِّآال ِّألف( )ومخسة
ِّوعشروِّ ِّ)آال ِّمخسة ِّألف ِّألف ِّالث الث:25000000ِّن ِّالن سخ ِّيف ِّذ كر ِّملا ِّمالف ِّوهو ،)

ِّالت صويب5020000000ِّ)عشرونِّألفِّألفِّومخسةِّآال ِّألفِّألف(ِّ) ِّأن  (،ِّومم اِّيؤيدِّهذا
ِّ ي ة: ن ه  ِّيفِّنسخِّمنتِّاأل ش  ِّجاء ِّ)ل/موافقِّملا ِّاإلسالمية ِّاجلامعة ِّب4نسخة ِّأم   ِّجامعة ِّونسخة ،)

ِّالقرىِّبرقمِّ)ب4(ِّ)ل/1-20561القرىِّبرقمِّ)  .ب(5(ِّ)ل/1-21478(،ِّونسخةِّجامعةِّأم  
25ِّ=5ِِّّ×5ِِّّ)ِّهكذاِّ(6) ×25ِِّّ)ِّفيكونِّألفِّألفِّالن اتجِّم ِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِّ(

1000000ِِّّ=25000000.) 

 ب[26]أ/
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َ(اهَمثلَ اتَيفَمَ رَمشَمالعَموَمَادَ ربَاآلحَمبَضَمابَم)َ:قال
يفََودَمقَأالعَأََثأَ َودَ قَأيفَالعَأَودَمقَأبَالعَأاضرَ اَفَمهَمثلَ يفَمَ َ(1)وداَ قَأعَأوَمَاداَ آحَمَبتَمرَماَضَمذَمإَ 

ِّ.(دَ ايفَاآلحَمَادَماآلحَمَثأَ َودَ قَأيفَالعَأَادَماآلحَمَ(2)/ثأَ َادَ اآلحَم
َقَ ذَمإ ََ:هَأالَأثَممَ ) َاثىنكَمََ:كَملمََيلَما َثَمَرَمشَمعَمَ(3)م َعَماضرَ فَمَ؟رَمشَمعَمَةَمالثَميف َيفَرَمشَمب ة

َعَأمَمتَمَةَثأَ الثَمنيَيفَثَماثنَمَثأَ َ،ةرَمشَمنيَيفَعَماثنَمَ(4)ثأَ َ،ةَ الثَمةَيفَثَمرَمشَمبَعَماضرَ َثأَ َ،ةرَمشَمعَم
وعشرةِّيفِّثالثةِِّّ،عشرةِّيفِّعشرةِّمئةِّألن ِِّّ؛أيِّ(نيَمسَ خَمةَوَمتَ سَ مئةَوَمَ(5)نكَأيَمف َمَهَألَ كَأََكَمل َذَم

ِّ.(7)واثننيِّيفِّثالثةِّستة،ِّ(6)واثننيِّيفِّعشرةِّعشرونِّ،ثالثون
ِّالض ِِّّ(داَ بمَأمََ(8)ذاىَهَملَمعَموَم)َ:قال ِّهو ِّالض ِّربِّالث ِّهذا بِّوقدِّاملرك ِِّّ(9)ربانِّوهو

ِِّّ:ولقأحفظهِّفِّئعلىِّاملبتدِّتسهلِّ(10)نواعا ِّمنهِّوطرقا ِّأذكرِّأفِّكثريا ِّوساختصرهِّاملصن  ِّ

                                                           

 )وعقوفها(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 أ(.33ِّ)مثِّاآلحافِّيفِّالعقوف(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(2)
ِّيفِّ)أ(ِّوِّ)ف(،ِّوتقديرهِّ)كمِّضربِّاثنِّعشِّ(3) ر(ِّفحذ ِّاملضا ِّوأبقىِّاملضا ِّكذا

ِّعلىِّاملضا ِّاحملذو ،ِّوِّ ياقِّيدل   (.ِّعشرِّ)اثناِّ(ب)يفِّإليه،ِّوالس  
 (.ِّاثننيِّيفِّعشرةِّمثِّاضربِّاثننيِّيفِّثالثةِّاضربمثِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(4)
 )فيكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 )عشري (.ِّ(ب)يفِِّّ(6)
(7)ِّ(ِّ ِّتضربِّالعقوفِّيفِّالقعوف ِّمث ِّتضربِّالعقوف100ِّ=10ِِّّ×10ِِّّهكذا يفِّاآلحافِّ(

(ِّمث ِّتضربِّاآلحافِّيفِّاآلحاف20ِّ=10ِِّّ×2ِِّّ(ِّمث ِّتضربِّاآلحافِّيفِّالعقوفِّ)30=3ِِّّ×10ِِّّ)
 (.156=6ِِّّ+20ِِّّ+30ِِّّ+100ِِّّ(ِّمث ِّجتمعِّذلكِّكل هِّ)6=3ِِّّ×2ِِّّ)

 (.ِّأبدا ِِّّالقياسوعلىِّهذاِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(8)
 )ضرب(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(9)
 .ِّلِّعلى(،ِّويفِّ)ف(ِّ)وطرقا ِّيسه(يسهلِّعلىِّ)وطرفا ِِّّ(ب)يفِِّّ(10)
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وقدِّذكرواِِّّ،كثرأوِّأِّ،وِّيفِّمرتبتنيأِّ،بِّهوِّضربِّمرتبتنيِّيفِّمرتبة ِّاملرك ِِّّن ِّأاعلمِّ
ِّأرفتِّأنِّتضربِّجنسا ِّيفِّجنسنيِّاحتجتِّن ِّأِّ:لذلكِّقاعدةِّوهي ربِّىلِّالض ِّإكِّإذا

ِّ.(2)عشرِّ(1)عشرةِّيفِّاثنِّ:مرتنيِّمثاله
عشرِِّّاثناِّ:ضروبِّمثالهِّ(4)يفِّجنسنيِّاحتجتِّإىلِّأربعةِّ(3)نِّضربتِّ/جنسنيإوِّ

ِّ.(5)يفِّثالثةِّعشر
مخسةِِّّ:مثالهِّ،ضروبِّ(6)وإنِّضربتِّجنسنيِّيفِّأربعةِّأجناسِّاحتجتِّإىلِّمثانية

ِّ.(8)(7)وعشرونِّيفِّألفِّومئةِّومخسةِّوعشري 
                                                           

 (.ِّعشرِّ)اثناِّ(ف)يفِِّّ(1)
ِّواحدِِّّ(2) وذلكِّأبنِّحتل ِّاملرك بِّإىلِّأعدافهِّاملفرفةِّالتِّترك بِّمنهاِّمث ِّتضربِّاملفرفِّيفِّكل  

م ِّمفرفاتِّاملرك بِّمث ِّجتمعهما،ِّففيِّاملثالِّحتلِّاملرك بِّوهوِّاالثناِّعشرِّإىلِّمفرفاتهِّوهيِّاالثنانِّ
=10ِِّّ×10ِِّّ(ِّ)20=2ِِّّ×10ِِّّوِّالعشرةِّيفِّمفرفاتِّاملرك بِّ)والعشرةِّمث ِّتضربِّالعدفِّاملفرفِّوه

 (.120=100ِِّّ+20ِِّّمنهماِّفيكونِّ)ِّحتص لِّماِّجتمعِّمث ِّ (100
 ب(.33ِّ)جنسنيِّيفِّجنسني(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(3)
 )أربع(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
(ِّوحتلِّالث الثةِّعشرِّإىلِّمفرفاتهِّوهي10ِّ(ِّوِّ)2حتلِّاالثنِّعشرِّإىلِّمفرفاتهِّوهيِّ)ِّ(5)

(6ِّ=3ِِّّ×2ِِّّمث ِّتضربِّكل ِّواحدِّم ِّمفرفاتِّأحدمهاِّيفِّمفرفاتِّاآلخرِّفيكونِّ)ِّ(10(ِّوِّ)3)
(ِّمث ِّجتمعِّماِّحتص لِّم ِّضرهبم100ِّ=10ِِّّ×10ِِّّ(ِّ)30=3ِِّّ×10ِِّّ(ِّ)20=10ِِّّ×2ِِّّ)

 (.156ِّ=100ِِّّ+30ِِّّ+20ِِّّ+6ِِّّفيكونِّ)
 )مثان(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 )وعشرون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
(20ِّ(ِّوِّ)5(ِّوِّ)100(ِّوِّ)1000(ِّإىلِّ)1125(ِّوحتلِّ)20(ِّوِّ)5(ِّإىلِّ)25حتلِّ)ِّ(8)

ِّيفِّمفرفاتِّ)25مث ِّتضربِّمفرفاتِّ) ِّيفِّمفرفاتِّ)1125( ِّفتضرهبا ِّبخلمسة ِّفتبدأ )1125ِّ)
(100ِّ=20ِِّّ×5ِِّّ(ِّ)25=5ِِّّ×5ِِّّ(ِّ)500=100ِِّّ×5ِِّّ(ِّ)5000=1000ِِّّ×5ِّهكذاِّ)

=100ِِّّ×20ِِّّ(ِّ)20000=1000ِِّّ×20ِِّّ(ِّهكذاِّ)1125مث ِّتضربِّالعشري ِّيفِّمفرفاتِّ)
(ِّمث ِّجتمعِّماِّحتص لِّم ِّضرهبمِّمجيعا ِّفيكون400ِّ=20ِِّّ×20ِِّّ(ِّ)100=5ِِّّ×20ِِّّ(ِّ)2000

(5000ِِّّ+500ِِّّ+25ِِّّ+100ِِّّ+20000ِِّّ+2000ِِّّ+100ِِّّ+400ِِّّ=28125.) 
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ِّاثن ِّ ِّأجناسِّاحتجتِّإىل ِّأربعة ِّأجناسِّيف ِّضربتِّثالثة ِّضرب ِِّّ(1)وإن ِّ،عشر
ِّ.(6)وعشري ِّ(5)(4)مخسة/ِّيفِّألفِّومئةِّ(3)وعشرونِّ(2)مئةِّمخسةِّ:مثاله

ِّ:مثالهِّ،ةِّعشرِّضرب ِّوإنِّضربتِّأربعةِّأجناسِّيفِّأربعةِّأجناسِّاحتجتِّإىلِّست ِّ/ِّ
ِّ.(7)ألفِّومئةِّواثناِّعشرِّيفِّألفِّومئةِّوأربعةِّوعشري 

ِّالعدفي ِّاملضروبةِّيفِّوالض ِّ ِّاألجناسِّالتِّيفِّأحد ابطِّيفِّذلكِّأنِّتضربِّعدف
ِّ.(8)عدفِّاألجناسِّم ِّاآلخرِّفماِّاجتمعِّفهوِّعدفِّالضروب

                                                           

 )اثنا(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 بزايفةِّالواو.)ومخسة(ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 )وعشري (.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 )ومخسةِّوعشرون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 ب(.33ِّبدايةِّ)ف/ِّ)مخسةِّوعشري (ِّ(5)
(6)ِّ(ِّ ِّمفرفات ِّ)125تضرب ِّمفرفات ِّيف ِّمفرفات1125ِّ( ِّيف ِّفتضرهبا ِّبملئة ِّفتبدأ )

5ِّ×100ِِّّ(ِّ)10000=100ِِّّ×100ِِّّ(ِّ)100000=1000ِِّّ×100ِِّّ(ِّهكذاِّ)1125)
ِّ=500(ِّ )100ِِّّ×20ِِّّ ِّيفِّمفرفاتِّ)2000= ِّمث ِّتضربِّاخلمسة )1125(ِّ ِّهكذا )5ِِّّ×

(ِّمث ِّتضرب100ِّ=20ِِّّ×5ِِّّ(ِّ)25ِّ=5ِّ×5ِِّّ(ِّ)500=100ِِّّ×5ِِّّ(ِّ)5000=1000ِِّّ
(2000ِّ=100ِِّّ×20ِِّّ(ِّ)20000=1000ِِّّ×20ِِّّ(ِّهكذاِّ)1125العشري ِّيفِّمفرفاتِّ)

(20ِِّّ ×5ِِّّ =100(ِّ )20ِِّّ ×20ِِّّ ِّمث 400ِّ= فيكونِِّّمجيعا ِِّّضرهبمِّم ِّحتص لِّماِّجتمعِّ(
(100000ِِّّ+10000ِِّّ+500ِِّّ+2000ِِّّ+5000ِِّّ+500ِِّّ+25ِِّّ+100ِِّّ+20000ِّ
ِّ+2000ِِّّ+100ِِّّ+400ِِّّ=140625.) 

 )وعشرون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
 )املضروب(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)

 أ[27]أ/
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ِّذلكِّيف ِّأجناسِّأنِِّّ:األخريِّ(1)مثالناِّمثال ِّأربعة ِّأجناسِّيف ِّضربِّأربعة وهو
يفِِّّألفا ِِّّمث ِِّّ،مئةِّألفِّ(3)يفِّمئةِّتكونِّألفا ِِّّمث ِِّّ،ألفِّألفِّ(2)يفِّألفِّتكونِّتضربِّألفا ِّ

دِّفاضربِّمئةِّمثِّع ِِّّ،ألفا ِِّّ(5)عشري ِّ(4)يفِّعشري ِّتكونِّألفا ِِّّمث ِِّّ،أربعةِّتكونِّأربعةِّآال 
ِّمئةِّيفِّأربعةِّتك ِّأربعِّمث ِِّّ،مئةِّتك ِّعشرةِّآال ِّمئةِّيفِّمث ِِّّ،يفِّألفِّتك ِّمئةِّألف

ِّ،ألفنيِّ(8)(7)تك /ِّدِّفاضربِّاثننيِّيفِّألفع ِِّّمث ِِّّ،ألفنيِّ(6)مئةِّيفِّعشري ِّيك ِّمث ِِّّ،مئة
ِّيك ِّمث ِّ ِّيك ِّمث ِِّّ،مئتنيِّ(9)اثننيِّيفِّمئة اثننيِّيفِّعشري ِِّّمث ِِّّ،مثانيةِّ(10)اثننيِّيفِّأربعة

عشرةِّيفِِّّمث ِِّّ،عشرةِّآال ِّ(13)ِّألفِّيك عشرةِّيفِّ(12)دِّواضربع ِِّّمث ِِّّ،أربعنيِّ(11)يك 

                                                           

 )أمثالنا(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 )يكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 )يكون(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 )يكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 )عشرون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 )تك (.ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 )يك (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
 أ(.34ِّ)تك ِّألفني(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(8)
 )تك (.ِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
 )تك (.ِِّّ(ب)يفِِّّ(10)
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(11)
 )فاضرب(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(12)
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(13)
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ِّ،مئتنيِّ(3)عشرةِّيفِّعشري ِّيك ِّمث ِِّّ،أربعنيِّ(2)عشرةِّيفِّأربعةِّيك ِّمث ِِّّ،ألفا ِِّّ(1)مئةِّيك 
مئةِّومثانيةِِّّوتسعةِّآال ِّومثانِّهِّيك ِّألفِّألفِّومئتِّألفِّوأربعنيِّألفا ِّامجعِّذلكِّكل ِِّّمث ِّ

ِّ.(4)ومثانني
ِّ

                                                           

 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
(1000000ِّ=1000ِِّّ×1000ِِّّ(ِّتضربِّألفا ِّيفِّألفِّ)1124×1112ِِّّهكذاِّ)ِّ(4)

=4ِِّّ×1000ِِّّ(ِّمث ِّتضربِّألفا ِّيفِّأربعةِّ)100000=100ِِّّ×1000ِِّّمث ِّتضربِّألفا ِّيفِّماضةِّ)
(ِّمث ِّتعدِّفتضربِّماضةِّيفِّألف20000ِّ=20ِِّّ×1000ِِّّ(ِّمث ِّتضربِّألفا ِّيفِّعشري ِّ)4000

(100ِِّّ ×1000ِِّّ =100000(ِّ ِّيفِّماضة ِّتضربِّماضة ِّمث  )100ِِّّ ×100ِِّّ ِّمث 10000ِّ= )
(2000ِّ=20ِِّّ×100ِِّّعشري ِّ)ِّ(ِّمث ِّتضربِّماضةِّيف400=4ِِّّ×100ِِّّتضربِّماضةِّيفِّأربعةِّ)

=100ِِّّ×2ِِّّ(ِّمث ِّتضربِّاثننيِّيفِّماضةِّ)2000=1000ِِّّ×2ِِّّمث ِّتعدِّفتضربِّاثننيِّيفِّألفِّ)
(ِّمث 40ِّ=20ِِّّ×2ِِّّ(ِّمث ِّتضربِّاثننيِّيفِّعشري ِّ)8=4ِِّّ×2ِِّّ(ِّمث ِّتضربِّاثننيِّيفِّأربعةِّ)200

100ِّ×10ِِّّ)ِّ(ِّمث ِّتضربِّعشرةِّيفِّماضة10000=1000ِِّّ×10ِِّّتعدِّفتضربِّعشرةِّيفِّألفِّ)
20ِّ×10ِِّّ(ِّمث ِّتضربِّعشرةِّيفِّعشري ِّ)40=4ِِّّ×10ِِّّ(ِّمث ِّتضربِّعشرةِّيفِّأربعةِّ)1000=ِّ
ِّفيكونِّ)200=ِّ ِّذلكِّكل ه ِّمث ِّجتمع )1000000ِِّّ+100000ِِّّ+4000ِِّّ+20000ِِّّ+

100000ِِّّ+10000ِِّّ+400ِِّّ+2000ِِّّ+2000ِِّّ+200ِِّّ+8ِِّّ+40ِِّّ+10000ِِّّ+
1000ِِّّ+40ِِّّ+200ِِّّ=1249888ِّ.)ِِِِِِِِّّّّّّّّ 
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َالركبَيفَذكرَطرقَيفَاالختصارَيفَضربَ:فصل
 ِّأرفتِّ/أن ِّوآحافا ِِّّ(1)إذا ِّفالَّ ِِّّتضربِّعشرة ِّوآحاف م ِِّّ:ريقِّيفِّهذايفِّعشرة

ِّإىلِّاآلخرِّ/أحدِّعشرِّإىلِّتسعةِّعشرِّأنِّتضم ِّ اجتمعِّفخذِِّّ(3)فما،ِّ(2)آحافِّأحدمها
ِّ.(4)وزفهِّعليهِّ،اضربِّاآلحافِّيفِّاآلحافِّمث ِِّّ،واحدِّعشرةِّلكل  ِّ

ِّمهاِّإىلِّاآلخرِّفيكونِّأحدا ِّآحافِّأحدِّ(5)تضم ِِّّ،مخسةِّعشرِّيفِّستةِّعشرِّ:مثاله
إليهِّضربِّاآلحافِّيفِِّّوتضم ِِّّ،مئتنيِّوعشرةِّ(6)نوِّواحدِّعشرةِّيكِّأتخذِّلكل  ِِّّ،وعشري 
ِّست ِِّّ،اآلحاف ِّيكونوهو ِّمخسة ِّيف ِّوأربعنيِّ(8)فتكونِّ،ثالثنيِّ(7)ة ِّمئتني وهوِِّّ،اجلملة
ِّ.(9)اجلواب

                                                           

 أ(.34ِّ)أنِّتضرب(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)
 أي:ِّكاملِّالعدفِّاآلخر.ِِّّ(2)
 ا(.ِّ)مم ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّاحلسابِّ)ل/ِّ(4) ِّعلم ِّيف ِّالل مع ِّاحلسابِّلسبط7ِّانظر: ِّوسيلة ِّالَّ البِّإىل ِّوإرشاف أ(،

ِّ)ل/  ارف ين   
ِّ)ل/1/192ب(،ِّوكشفِّالغوام،ِّ)12امل ن ش ور ي   ِّاألحبابِّللش   أ(16ِّ(،ِّوشرحِّحتفة

 (.1/85جمليبِّ)وفتحِّالقريبِّا
 )فضم(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 )تكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
 )تكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
 )فيكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)
(ِّأو21ِّ=6ِِّّ+15ِِّّ(ِّتضم ِّآحافِّأحدمهاِّإىلِّكاملِّاآلخرِّفيكونِّ)16×15ِِّّهكذاِّ)ِّ(9)

(5ِِّّ+16ِِّّ=21.)ِّ

ِّ(.210=10ِِّّ×21ِِّّفيكونِّ)ِّواحدِّعشرةِّأتخذِّلكل  ِّمث ِّ

ِّ(.30=6ِِّّ×5ِِّّحافِّفيكونِّ)مث ِّتضربِّاآلحافِّيفِّاآل

 (.240ِِِّّّ=30ِِّّ+210ِِّّمث ِّتضم ِّماِّحتص لِّمعكِّم ِّالض ربنيِّفيكونِّ)

 ب[27]أ/
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 ِّ عِّالتِّمِّ(1)فِّاآلحافزِّيفِّعشري ِّوآحافِّفِّوإنِّأرفتِّأنِّتضربِّعشري ِّوآحافا
ِّاجتمعِّفخذِّلكل  ِِّّ،ةِّواحدةأضعفِّذلكِّمر ِِّّمث ِِّّ،أحدِّالعدفي ِّعلىِّالعدفِّاآلخر ِّفما

ِّاضربِّاآلحافِّيفِّاآلحافِّوزفهِّعليه.ِّمث ِِّّ،عشرةِّ(2)واحدة
الثةِّوالعشري ِّتبلغِّاالثننيِّإىلِّالث ِِّّتضم ِِّّ،نِّيفِّثالثةِّوعشري وِّوعشرِِّّ(3)نااثنِّ:مثاله

ِّ(5)واحدِّ/عشرةِّأتخذِّلكل  ِِّّ،مخسنيِّ(4)فهِّألجلِّالعشري ِّيكونضع  ِّت ِِّّ،مخسةِّوعشري 
ِّيك ِّمث ِِّّ،مخسِّمئةِّ(6)يبلغ مخسِّمئةِِّّ(8)يكونِّاجلميعِّ،ةست ِِّّ(7)اضربِّاثننيِّيفِّثالثة
ِّ.(9)وهوِّاجلوابِّ،ةوست ِّ

                                                           

 (.ِّاآلحافِّعلىِّاآلحافِّالتِّمعِّ)فزفِّ(ف)يفِِّّ(1)
 )واحد(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 .ِّ،ِّويفِّ)ف(ِّ)اثننيِّوعشري ((وعشرونِّ)اثننيِّ(ب)يفِِّّ(3)
 )تكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 ِّب(.34)عشرةِّتبلغ(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(5)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 )تك (.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)يكون(ِّ(ب)يفِِّّ(7)
 (.ِّمخسِّمئةِّاجلوابيكونِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(8)
ِّأو(25ِّ=3ِِّّ+22ِِّّ)ِّفيكونِّاآلخرِّكاملِّإىلِّأحدمهاِّآحافِّ(ِّتضم 23ِّ×22ِِّّهكذاِّ)ِّ(9)

(2ِِّّ+23ِِّّ=25.)ِّ

ِّمنهما2ت ضع  فهاِّمر تني؛ِّألن ِّعدفِّالعشراتِّ)ِّمث ِّ ِّ.(50=2×25)ِّفيكونِّ(ِّيفِّكل  

ِّواحدِّعشرةِّفيكونِّ) ِّ.(500=10ِِّّ×50ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  

ِّ(.6=3ِِّّ×2ِِّّ)ِّفيكونِّاآلحافِّيفِّاآلحافِّتضربِّمث ِّ

 (.506ِِِّّّ=6ِِّّ+500ِِّّ)ِّفيكونِّمعكِّحتص لِّماِّجتمعِّمث ِّ
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 العشرات/ِّ ِّتساوت ِّإذا ِّوتسعني ِّتسعة ِّإىل ِّهذا ِّعلى ِّزاف ِّما يفِِّّ(1)وكذلك
ِِّّ.فِّبعدفِّالعشراتاملضروبنيِّتضع  ِّ

ِّحدا ِّأِّ(2)آحافِّأحدمهاِّإىلِّاآلخرِّيكونِّتضم ِِّّ،الثنيةِّوثمثلِّمخسةِّوثالثنيِّيفِّست ِّ
ِّثالثِّمراتتضع  ِِّّ،وأربعني ِّوثالثةِّوعشري ِّألن ِِّّ؛فها أتخذِِّّ،العشراتِّثالثةِّيكونِّمئة
ةِّيكونِّإليهِّمضروبِّمخسةِّيفِّست ِِّّوتضم ِِّّ،ومئتنيِّوثالثنيِّواحدِّعشرةِّيكونِّألفا ِِّّلكل  ِّ
ِّ.(3)نيومئتنيِّوست  ِِّّألفا ِّ
 رِّوكر  ِِّّ،رِّأحدِّاملضروبنيِّبعدفِّعشراتِّاآلخريهماِّفكر  ِّالعشراتِّفِّ(4)فإنِّاختلفت

إليهِّاملرتفعِِّّوتضم ِِّّ،واحدِّعشرةِّفماِّبلغِّفخذِّلكل  ِِّّ،رآحافِّاآلخرِّبعدفِّعشراتِّاملكر ِّ
ِّ.(5)م ِّضربِّاآلحافِّ/يفِّاآلحاف

ِّوثالثنيِّ:مثاله ِّوأربعنيِّ(6)ثالثة ِّأربعة ِّوأربعنيفكر  ِِّّ،يف ِّاألربعة ثالثِِّّ(7)ر
                                                           

 ب(.34ِّ)العشراتِّيفِّاملضروبني(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)
 )تك (.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)يك (ِّ(ب)يفِِّّ(2)
ِّأو(41ِّ=6ِِّّ+35ِِّّ)ِّفيكونِّاآلخرِّكاملِّإىلِّأحدمهاِّآحافِّ(ِّتضم 36ِّ×35ِِّّهكذاِّ)ِّ(3)

(5ِِّّ+36ِِّّ=41.)ِّ

ِّمنهماِّفيكونِّمر ات؛3ِّتضع  فهاِِّّمث ِّ ِّ(.123=3ِِّّ×41ِِّّ)ِّألن ِّعدفِّالعشراتِّثالثةِّيفِّكل  

ِّ(.1230=10ِِّّ×123ِِّّ)ِّفيكونِّعشرةِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِّ

ِّ(.30=6ِِّّ×5ِِّّ)ِّفيكونِّاآلحافِّيفِّاآلحافِّتضربِّمث ِّ

 (.1260ِِِّّّ=30ِِّّ+1230ِِّّ)ِّفيكونِّمعكِّحتص لِّماِّجتمعِّمث ِّ
 )اختلف(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 (.1/128ِّالعذبِّالفاض،ِّ)انظر:ِِّّ(5)
ِّوِِّّ(6) ِّوثالثني(، ِّثالثة ِّ)اضرب ِّتقدير: ِّعلى ِّولعل ه ِّ)ف(، ِّو ِّ)أ( ِّيف ِّكذا ثالثةِّ)ِّ(ب)يف
 ِّ.وثالثون(
 )واألربعني(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(7)

 أ[28]أ/
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تصريِّمئةِِّّ،اثنِّعشرِّ(2)اتِّيك الثةِّأربعِّمر ِّرِّالث ِّوكر  ِِّّ،ننيِّوثالثنياثوِّمئةِِّّ(1)اتِّيك مر ِّ
ِّ(3)وتضيفِّإليهِّضربِّثالثةِّيفِّأربعةِّيكونِّ،واحدِّعشرةِّفتأخذِّلكل  ِِّّ،وأربعةِّوأربعني

ِّ.(4)وأربعِّمئةِّواثننيِّومخسنيِّألفا ِّ
ِّأرفتِّأنِّتضربِّمخسةِّعشرِّيفِّعدفِّماِّفزفِّعلىِّذلكِّالعدفِّمثلِِّّ:قاعدة إذا

ِّ.(6)واحدِّعشرةِّلكل  ِِّّ(5)تمعِّأخذتفماِّاجِّ،نصفه

                                                           

 )تك (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 ك (.ِّ)تِّ)ف(وِِّّ)ب(يفِِّّ(2)
 )تكون(.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)يك (ِّ(ب)يفِِّّ(3)
=3ِِّّ×44ِِّّ(ِّتكر  رِّأحدِّاملضروبنيِّبعدفِّعشراتِّاآلخرِّفيكونِّ)44×33ِِّّهكذاِّ)ِّ(4)
132.)ِّ

ِّ(.12=4ِِّّ×3ِِّّاملكر رِّفيكونِّ)ِّعشراتِّمث ِّتكر  رِّآحافِّاآلخرِّبعدف

ِّ(.144=12ِِّّ+132ِِّّمث ِّتضم ِّماِّحتص لِّمعكِّم ِّالض ربنيِّفيكونِّ)

ِّ ِّ(.1440=10ِِّّ×144ِِّّواحدِّعشرةِّفيكونِّ)أتخذِّلكل  

ِّ(.12=4ِِّّ×3ِِّّمث ِّتضربِّاآلحافِّيفِّاآلحافِّفيكونِّ)

 (.1452=12ِِّّ+1440ِِّّمث ِّتضم هِّمعِّماِّحتص لِّمعكِّم ِّالض ربِّالس ابقِّفيكونِّ)
 )فخذ(.ِّ(ف)يفِِّّ(5)
ِّعلمِّيفِّالل معِّيفِّاهاضمِّاب ِّجعلهاِّبينما(15ِّ)ِّبلعدفِّخاص ةِّالقاعدةِّهذهِّالش ارحِّجعلِّ(6)
ِّ(ب6ل/)ِّاحلساب ِّاألحبابِّ)ل/، ِّحتفة ِّيف ِّال مارف ين   ِّحتفةِِّّب(،4وسبط ِّشرح ِّيف نش ور ي  والش  

ِّعقدِّونصفِّم ِّالعقوفِّاملفرفةِّمثل:ِّ)ِّيفِّعام ةِّب(17األحبابِّ)ل/ ِّ.(15ِّ،150ِّ،1500كل  

ألفِّومخسِِّّيفِّأوِّومخسنيِّيفِّمئةِّأوِّمخسةِّعشرِّيفِّيضربِّعدفِّكل ِِّّإن ِّ:ِّ)اهاضمِّاب  ِِّّقال
 (.ألو ِّالث الثِّويفِّمئات،ِّالث انِّويفِّئةِّفيزافِّعليهِّمثلِّنصفه،ِّويبسطِّاجملتمعِّيفِّاألو لِّعشرات،م
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مثانيةِِّّفزفِّعلىِّاملضروبِّفيهِّمثلِّنصفهِّيك ِّ،مخسةِّعشرِّيفِّاثنِّعشرِّ:مثاله
ِّ.(3)مئةِّومثاننيِّ(2)واحدِّعشرةِّيك ِّلكل  ِِّّ(1)/فخذِّ،عشر

ِّقيل ِّاثنست ِِّّ:فإن ِّيف ِّعشر ِّ(5)/عشرِّ(4)ة ِّعشر، ِّبخلمسة ِّذكرانِّ(6)فاعمل ِّ،ما
ِّ.(9()8)اثننيِّوتسعنيوِّعشرِّيبلغِّمئةِِّّ(7)اثنِّزفِّعليه فِّ،ون لِّمعكِّمئةِّومثان حيص

                                                           

ِّواحد(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)  أ(.35ِّ)فخذِّلكل  
 )تك (.ِّ(ف)يفِِّّ(2)
دِّنصفِّاملضروبِّفيهِّوهوِّ)12×15ِِّّهكذاِّ)ِّ(3) ِّ(.6=2ِِّّ÷12ِِّّ(ِّت وج 

ِّ(.18=6ِِّّ+12ِِّّمث ِّتضم هِّإليهِّفيكونِّ)

ِّواحدِّعشرةِّفيكونِّ)مث ِّأتخ  (.180=10ِِّّ×18ِِّّذِّلكل  
 )اثنا(.ِّ(ف)يفِِّّ(4)
 أ(.35ِّ)عشرِّفاعمل(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(5)
 أيِّبخلمسةِّعشرِّم ِّالست ةِّعشر.ِّ(6)
 (.عشرِّتبلغِّمئةِّواثننيِّوتسعنيِّ)اثناِّ(ف)يفِِّّ(7)
ِّ(.12×1ِِّّ+15ِِّّ(ِّ=ِّ)12×16ِِّّهكذاِّ)ِّ(8)

ِّسبق ِّكما ِّفتضيفِّإىلِّاملضروبِّفيهِّوهوِّفتأخذِّم ِّالست ةِّعشرِّمخسةِّعشرِّفتفعلِّهبا ،
ِّواحدِّعشرةِّهكذاِّ)12) ِّ(.180=10×18(،ِّمث ِّ)18=6+12(ِّنصفه،ِّمث ِّأتخذِّلكل  

ِّ(.12ِّ(ِّفيكونِّاحلاصلِّ)12مث ِّتضربِّبقيِّالستةِّعشرِّوهوِّواحدِّيفِّ)

 (.192=12ِِّّ+180ِّمث ِّتضيفهِّإىلِّحاصلِّالض ربِّالس ابقِّفيكونِّاجملموعِّ)
 ارف ين  :ِِّّ(9)

)ومىتِّاحتجتِّيفِّهذهِّالوجوهِّإىلِّزايفةِّشيءِّيفِّأحدِّاملضروبنيِّأوِّقالِّسبطِّامل
ِّالذيِّتريده،ِّ ِّعملكِّكالوجه ِّومت  م ِّحتتاجِّإليه، ِّما ِّألجلِّتسهيلِّالضربِّفافعل ِّمنه؛ إىلِّنقصانه
واحفظِّاحلاصل،ِّمث ِّاضربِّماِّزفتِّأوِّنقصتِّيفِّاملضروبِّاخلايلِّم ِّذلكِّاملزيدِّأوِّاملنقوص،ِّ
= 
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انقصِِّّمث ِِّّ،مفاعملِّبخلمسةِّعشرِّماِّتقد ِِّّ،عشرِّ(1)/أربعةِّعشرِّيفِّاثنِّ:وإنِّقيل
ِّ.(4)ِّ(3)مثانيةِّوستنيوِّعشرِّيبقىِّمئةِِّّ(2)منهِّاثن

ِّ،سنيِّيفِّعدفِّماِّفخذِّنصفِّذلكِّالعدفإذاِّأرفتِّأنِّتضربِّمخ ِِّّ:قاعدةََثنية
ِِّّ.(5)فماِّبلغِّفهوِّاملَّلوبِّ،واحدِّمئةِّخذِّلكل  ِِّّمث ِّ

                                                           

= 

املنقوصِّعلىِّاحملفوظِّإنِّنقصتِّأوِّانقصهِّمنهِّإنِّزفت،ِّفماِِّّوزفِّماِّحيصلِّم ِّضربِّاملزيدِّأو
ِّب(.14اجتمعِّأوِّبقىِّفهوِّحاصلِّالض ربِّاملَّلوب(ِّإرشافِّالَّالبِّإىلِّوسيلةِّاحلسابِّ)ل/

 ِِِّّّ(.1/129والعذبِّالفاض،ِّ)أ،ِّب(،5ِّوانظر:ِّالوسيلةِّيفِّعلمِّاحلسابِّالب ِّاهاضمِّ)ل/
 ِّ.وهوِّخَّأِّ(عشرِّ)اثناِّ(ف)يفِِّّ(1)
 .وهوِّخَّأِّ(عشر نا)اثِّ(ف)يفِِّّ(2)
ِّ(.12×1ِِِّّّ-15ِّ(ِّ=ِّ)12×14ِِّّ)ِّهكذاِّ(3)

ِّإىلِّ ِّفتضيف ِّسبق، ِّكما ِّهبا ِّفتفعل ِّعشر، ِّمخسة ِّفينتج ِّواحدا  ِّعشر ِّاألربعة ِّإىل فتزيد
(ِّ ِّوهو ِّفيه ِّ)12املضروب ِّهكذا ِّعشرة ِّواحد ِّلكل   ِّأتخذ ِّمث  ِّنصفه، ِّمث 18ِّ=12+6( ،)

(18×10=180.)ِّ

ِّ(.12ِّفيكونِّاحلاصلِّ)(12ِّمث ِّتضربِّالعدفِّالز اضدِّوهوِّواحدِّيفِّ)

 (.168=12ِِِّّّ-180مث ِّتنقصهِّم ِّحاصلِّالض ربِّالس ابقِّفيكونِّاجملموعِّ)
لسبطِِّّالَّالبِّإرشافِّوشرحه(ِّبِّأ،5ل/)ِّاهاضمِّالب ِّاحلسابِّعلمِّيفِّانظر:ِّالوسيلةِّ(4)
 ارف ين   ِّ

 .ِِِّّّ(1/129)ِّالفاض،ِّوالعذبِّ،(ب15ِّ-ب14)ل/ِّامل
ِّعلمِّيفِّ(ِّبينماِّجعلهاِّاب ِّاهاضمِّيفِّالل مع50بلعدفِّ)جعلِّالش ارحِّهذهِّالقاعدةِّخاص ةِِّّ(5)
 ارف ين  ِّيفِّكشفِّ،(أ6ل/)ِّاحلساب

بطِّامل ِّنصفِّعقدِّم ِِّّ(1/190ِّ)ِّالغوام،ِّوس  عام ةِّيفِّكل  
ِّ(.500ِّو50ِِّّو5ِِّّالعقوفِّاملفرفةِّمثل:ِّ)

ِّقالِّاب ِّاهاضم:ِّ)إن ِّكل ِّعدفِّيضربِّيفِّمخسةِّأوِّيفِّمخسنيِّأوِّيفِّمخسِّمئةِّفيؤخذِّنصفه،
 ويبسطِّعشراتِّيفِّاألو ل،ِّومئاتِّيفِّالث ان،ِّوألو ِّيفِّالث الث(.ِّ

 ب[28]أ/
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واحدِّمئةِِّّوخذِّلكل  ِِّّ،ماننيِّوهوِّأربعونخذِّنصفِّالث ِِّّ،سنيِّيفِّمثاننيمخ ِِّّ:مثاله
ِّ.(2)أربعةِّآال ِّ(1)خيرج

ِّفعلتِّوإنِّأرفتِّأنِّتضربِّواحدا ِّ ِّتقد ِّبخل ِِّّومخسنيِّيفِّعدفِّما ِّمث ِِّّ،ممسنيِّما
ِّ.ةِّواحدةمعكِّمثلِّذلكِّالعدفِّمر ِِّّ(3)لزفتِّعلىِّماِّحتص ِّ

ِّوتضم ِِّّ،يفِّمثاننيِّأربعةِّآال ِّ(5)مخسنيِّ:تقولِّ،يفِّمثاننيِّ(4)ومخسنيِّا ِّأحدِّ:مثاله
ِّ.(7)اجلميعِّأربعةِّآال ِّومثاننيِّ(6)إليهِّمثاننيِّتكون

ِّ،اتمسنيِّثالثةِّأخذتِّمثلِّذلكِّالعدفِّثالثِّمر ِّوإنِّكانِّالعدفِّالذيِّمعِّاخل ِّ
ِّ.(8)وعلىِّهذاِّفقسِّ،وضممتهِّإليه

                                                           
 )خترج(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
ِّ(.40=2ِِّّ÷80ِِّّ)ِّفيهِّفيكونِّاملضروبِّنصفِّ(ِّأتخذ80×50ِِّّهكذاِّ)ِّ(2)
 (.4000=100ِِّّ×40ِِّّ)ِّفيكونِّمئةِّواحدِّلكل  ِِّّأتخذِّمث ِّ
 (.ِّمعكِّكمثلِّ)حيصلِّ(ف)يفِِّّ(3)
 هِّعلىِّتقدير:ِّ)اضربِّأحدا ِّومخسني(.كذاِّيفِّمجيعِّالن سخ،ِّولعل ِِِّّّ(4)
 علىِّتقدير:ِّ)اضربِّمخسني(.ِّولعل هِّالن سخ،ِّمجيعِّيفِّكذاِِّّ(5)
 )يكون(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
ِّ(.80×1ِِّّ+50ِِّّ(ِّ=ِّ)80×51ِِّّ)ِّهكذاِّ(7)

ِّ(.4000ِّ=80ِِّّ×50ِِّّ)ِّفيكونِّالث ماننيِّيفِّاخلمسنيِّفتضرب
ِّ(.80=80ِِّّ×1ِِّّ)ِّفيكونِّالث ماننيِّيفِّالواحدِّوتضرب

 (.4080=80ِِّّ+4000ِِّّفيكونِّ)ِّجتمعهماِّمث ِّ
ِّ(.80×3ِِّّ+50ِِّّ(ِّ=ِّ)80×53ِِّّ)ِّمثاله:ِّ(8)

ِّ(.4000ِّ=80ِِّّ×50ِِّّ)ِّفيكونِّالث ماننيِّيفِّاخلمسنيِّفتضرب
ِّ(.240=80ِِّّ×3ِِّّ)ِّفيكونِّالث ماننيِّيفِّالث الثةِّوتضرب

 ِّ(.4240=240ِِّّ+4000ِِّّ)ِّفيكونِّجتمعهماِّمث ِّ
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ِّما ِّوأربعنيِّيفِّعدف ِّتقد ِّفعلتِّبخل ِِّّوإنِّأرفتِّأنِّتضربِّتسعة ِّمث ِِّّ،ممسنيِّما
ِّ.(3)ومثالِّذلكِّظاهرِّ،ةِّواحدةمعكِّمثلِّذلكِّالعدفِّمر ِِّّ(2)لحتص ِِّّ(1)انقصتِّ/مم ِّ

ضربتِّالعقوفِّيفِِّّ،يفِّعدفِّماِّ(4)وثالثنيِّوعشري ِّأوِّأحدا ِِّّحدا ِّأِّ:وكذلكِّإذاِّقيل
ِّ.(6)بعدفِّاملضروبِّفيهِّمرةِّواحدةِّ(5)وزفتِّعليهِّ،العدفِّاآلخر

                                                           

 ب(.35ِّ)مم اِّحتص لِّمعك(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)
 )حيصل(.ِّ(ف)يفِِّّ(2)
ِّ(.80×1ِِِّّّ-50ِّ(ِّ=ِّ)80×49ِِّّ)مثاله:ِِّّ(3)

ِّ(.4000ِّ=80ِِّّ×50ِِّّ)ِّفيكونِّالث ماننيِّيفِّاخلمسنيِّفتضرب

ِّ(.80=80ِِّّ×1ِِّّ)ِّفيكونِّالث ماننيِّيفِّالواحدِّوتضرب

 (.3920=80ِِِّّّ-4000ِّ)ِّفيكونِّاألو لِّاحلاصلِّم ِّالث انِّاحلاصلِّمث ِّتنقص
 وثالثني(.ِّأحدا ِِّّأوِّوعشري ِّعلىِّتقدير:ِّ)اضربِّأحدا ِِّّولعل هِّ،الن سخِّمجيعِّيفِّكذاِِّّ(4)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)عليه(ِِّّ(5)
ِّ(.40×1ِِِّّّ+20ِّ(ِّ=ِّ)40×21ِِّّ)ِّمثاله:ِّ(6)

ِّ(.800ِّ=40ِِّّ×20ِِّّ)ِّفيكونِّاألربعنيِّيفِّالعشري ِّفتضرب

ِّ(.40=40ِِّّ×1ِِّّ)ِّفيكونِّاألربعنيِّيفِّالواحدِّوتضرب

ِّ.(840=40ِِِّّّ+800ِّ)ِّفيكونِّجتمعهماِّمث ِّ

ِّ(.40×1ِِّّ+30ِِّّ(ِّ=ِّ)40×31ِِّّ)ِّمثالَآخر:

ِّ(.1200ِّ=40ِِّّ×30ِِّّ)ِّفيكونِّاألربعنيِّيفِّالث الثنيِّفتضرب

ِّ(.40=40ِِّّ×1ِِّّ)ِّفيكونِّاألربعنيِّيفِّالواحدِّوتضرب

 (.1240=40ِِّّ+1200ِِّّ)ِّفيكونِّجتمعهماِّمث ِّ
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املضروبِِّّونقصتِّمثلِّ،ضربتهِّيفِّثالثنيِّ،يفِّعدفِّماِّ(1)ي تسعةِّوعشرِِّّ:فإنِّقيل
ِّ.(2)ةِّواحدةفيهِّمر ِّ

َ َ/َثلثة/ ِّالض ِِّّ:(3)قاعدة ِّطرق ِّأسهل ِّاملضروبنيِِّّ،ربوهي ِّأحد ِّكان ِّإذا وهي
هماِّأوضحِّنسبةِّإىلِّاملرتبةِّالتِّفوقهِّمرتبةِّفونهِّفانظرِّأي ِِّّ(4)ينتسبِّإىلِّمرتبةِّفوقهِّأوِّإىل

خذِِّّمث ِِّّ،شرِّأوِّغريِّذلكمسِّأوِّالع ِّصفِّأوِّاخل ِّهِّالن  ِّأن ِِّّواعر ِّنسبةِّذلكِّ،أوِّالتِّفونه
إنِّكنتِّنسبتِّالعدفِّاألولِّإىلِّالعشرةِّفخذِِّّمث ِِّّ،سبةِّم ِّالعدفِّاآلخرالن  ِِّّ(5)بقدرِّتلك

وإنِّنسبتهِّإىلِّاأللفِّفخذِِّّ،واحدِّمئةِّوإنِّنسبتهِّإىلِّاملئةِّفخذِّلكل  ِِّّ،واحدِّعشرةِّلكل  ِّ
ِِّّ،هار ِّذلكِّبتكثريِّاألمثلةِّوتكر ِِّّقِّتقريراِّيتحق ِّوإّن ِِّّ،واحدِّألفا ِِّّلكل  ِّ ِّأذكرِّمنهاِّماِّغريِّأن  
ِّ.(7)فصولِّإنِّشاءِّهللاِّتعاىلِّ(6)كِّعلىِّماِّسواهِّيفِّثالثةيدل ِّ

                                                           

 علىِّتقدير:ِّ)اضربِّتسعةِّوعشري (.ِّولعل هِّالن سخ،ِّمجيعِّيفِّكذاِِّّ(1)
ِّ(.40×1ِِِّّّ-30ِّ(ِّ=ِّ)40×29ِِّّ)مثاله:ِِّّ(2)

ِّ(.1200ِّ=40ِِّّ×30ِِّّ)ِّفيكونِّاألربعنيِّيفِّالث الثنيِّفتضرب

ِّ(.40=40ِِّّ×1ِِّّ)ِّفيكونِّاألربعنيِّيفِّالواحدِّوتضرب

 ِّ(.1160=40ِِِّّّ-1200ِّ)ِّفيكونِّاألو لِّاحلاصلِّم ِّالث انِّاحلاصلِّتنقصِّمث ِّ
 ب(.35ِّ)اثلثة:ِّوهي(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(3)
 (.ِّمرتبةِّالأوِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(4)
 )ذلك(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 )ثالث(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
ِّ)ل/ِّ(7) ِّاحلساب ِّعلم ِّيف ِّالل مع ِّالغوام،ِّ)8انظر: ِّوكشف ِّحتفة1/191ِّأ(، ِّوشرح ،)

ِّ)ل/ نش ور ي    .ِّ(1/84،ِّوفتحِّالقريبِّاجمليبِّ)ب(14األحبابِّللش  

 أ[29]أ/
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َالعشرةَ(1)سبةَ/إىليفَأمثلةَالن َ َ:لالفصلَالوَ 
ِّبلث ِِّّ،نيثالثةِّوثلثِّيفِّتسعةِّوست  ِّ ِّاملضروبِّإىلِّالعشرة ِّ(2)لثنسبة فخذِّثلثِّ،

ِّ.(4)مئتنيِّوثالثنيِّ(3)واحدِّعشرةِّتك ِّوخذِّلكل  ِِّّ،وعشرونِّاملضروبِّفيهِّوهوِّثالثة

خذِّثلثِّاملضروبِّفيهِّوهوِّأربعةِّوعشرونِِّّ،ثالثةِّوثلثِّيفِّثالثةِّوسبعنيِّ:رآخَم
ِّلكل  ِِّّ،وثلث ِّعشرةِّوخذ ِّصحيح ِّوثلثا ِّوللث ِِّّ،واحد ِّثالثة ِّوثالثةِِّّ(5)تك ِّ،لث مئتني

ِّ.(6)وأربعنيِّوثلثا ِّ

ِّوث  ِِّّ:رآخَم ِّوأربِّ(7)ني ِّث ِّل ِّستة ِّمثانية ِّ(8)عنييف ِّبلث ِّ، ِّالعشرة ِّاملضروبِّإىل ِّ،لثنينسبة
                                                           

 أ(.36)إىلِّالعشرة(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)
ِّ)ثلث(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
ِِّّ)يك (.ِّ(ف)يفِِّّ(3)
1ِّهكذاِّ)ِّ(4)

3

ِّ3ِِّّ×69.)ِّ

1ِّنسبةِّاملضروبِّإىلِّالعشرةِّالث لثِّ)
3

ِّ3ِِّّ÷10ِّ=ِّ10

3

ِِّّ×1

10

ِِّّ=10

30

ِِّّ=1

3

ِّ.)ِّ

1×69ِِّّمث ِّأتخذِّثلثِّاملضروبِّفيهِّفيكونِّ)

3

ِِّّ=69

3

ِِّّ=23.)ِّ

ِّواحدِّعشرةِّفيكونِّ) ِّ(.230=10ِِّّ×23ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  
ِّ(.ِّمئتنيِّوثالثةِّوأربعونِّوثلثا ِِّّ)يك ِّ(ف)يفِِّّ(5)
1ِّهكذاِّ)ِّ(6)

3

ِّ 3ِّ×73.)ِّ

1ِّنسبةِّاملضروبِّإىلِّالعشرةِّالث لثِّ)
3

ِّ 3ِّ÷10ِِّّ=10

3

ِِّّ×1

10

ِِّّ=10

30

ِّ=ِّ1
3

ِّ.)ِّ

1×73ِِّّمث ِّأتخذِّثلثِّاملضروبِّفيهِّفيكونِّ)

3

ِِّّ=73

3

ِّ=ِّ)1

3

ِّ24.ِّ

ِّواح   دِّعش رةِّ) 1ِّ(ِّمث ِّ)240=10ِِّّ×24ِِّّمث ِّأتخ   ذِّلكل  
3

ِِّّ×10ِِّّ=10

3

ِّ=ِّ1
3

ِّ3.)ِّ

1ِّ+240ِّمث ِّجتمعهماِّفيكونِّ)
3

ِّ3ِِّّ=1

3

ِّ243ِّ.)ِّ
 علىِّتقدير:ِّ)اضربِّستةِّوث  ل ث ني(.ِّولعل هِّالن سخ،ِّمجيعِّيفِّكذاِِّّ(7)
 )وأربعون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)
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ِّاثنانِّوثالثون ِّوهو ِّثلثيِّاملضروبِّفيه ِّتك ِّثالثِّمئةِِّّوخذِّلكل  ِِّّ،فخذ واحدِّعشرة
ِّ.(1)وعشري 

ِّ،املضروبِّإىلِّالعشرةِّبثالثةِّأربع/ِّنسبةِّ،سبعةِّونصفِّيفِّاثننيِّوثالثنيِّ:رآخَم
ِّوعشرون ِّأربعة ِّوهي ِّفيه ِّاملضروب ِّأربع ِّثالثة ِّ(2)فخذ ِّعشرةِِّّلكل  ِِّّ(3)/وخذ، واحد

ِّ.(5)مئتنيِّوأربعنيِّ(4)يك 
ِّأربعةِّأمخاسهاِّ،وثالثنيَمثانيةِّيفِّمخسةِّ:آخر فخذِِّّ،نسبةِّاملضروبِّإىلِّالعشرة

تك ِّمئتنيِِّّ(6)واحدِّعشرةِّفخذِّلكل  ِِّّ،أربعةِّأمخاسِّاملضروبِّفيهِّوهيِّمثانيةِّوعشرون
ِّ.(7)ومثانني

                                                           
2ِّهكذاِّ)ِّ(1)

3

ِّ 6ِّ×48.)ِّ
2الث لثنيِّ)ِّالعشرةِّإىلِّاملضروبِّنسبة

3

 ِّ6ِّ÷ِّ10ِِّّ=20

3

ِِّّ×1

10

ِِّّ=20

30

ِِّّ=2

3

ِّ).ِّ
2×48ِِّّمث ِّأتخذِّث  ل ث يِّاملضروبِّفيهِّفيكونِّ)

3

ِِّّ=96

3

ِِّّ=32.)ِّ
ِّواحدِّعشرةِّفيكونِّ) ِّ(.320=10ِِّّ×32ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  

ِّ)وعشري (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 أ(.36ِّ(ِّبدايةِّ)ب/)وخذِّلكل  ِِّّ(3)
 )تك (.ِّ(ب)يفِِّّ(4)
1ِّهكذاِّ)ِّ(5)

2

ِّ 7ِّ×32.)ِّ
1ِّأربعِّ)ِّثالثةِّالعشرةِّإىلِّاملضروبِّنسبة

2

ِّ7ِِّّ÷10ِِّّ=15

2

ِِّّ×1

10

ِِّّ=15

20

ِِّّ=3

4

ِّ).ِِّّ
3ِّ×32ِّمث ِّأتخذِّثالثةِّأربعِّاملضروبِّفيهِّفيكونِّ)

4

 ِّ=96

4

ِِّّ=24.)ِّ
ِّواحدِّعشرةِّفيكونِّ) ِّ(.240=10ِِِّّّ×24ِّمث ِّأتخذِّلكل  

ِّ)عشرِّيك (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
ِّ(.35×8ِِّّهكذاِّ)ِّ(7)

8=10ِِّّ÷8ِِّّأربعةِّأمخاسهاِّ)ِّالعشرةِّإىلِّاملضروبِّنسبة

10

ِِّّ=4
5ِّ).ِّ

4ِّ×35ِّمث ِّأتخذِّأربعةِّأمخاسِّاملضروبِّفيهِّفيكونِّ)
5

 ِّ=140

5

ِِّّ=28.)ِّ
ِّواحدِّعشرةِّفيكونِّ)  (.280=10ِِِّّّ×28ِّمث ِّأتخذِّلكل  

 ب[29]أ/
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ِّ،العشرةِّمخسةِّأسداسهاِّنسبةِّاملضروبِّإىلِّ،ةِّوثالثنيمثانيةِّوثلثِّيفِّست ِِّّ:آخر
ِّوثلثها فخذِِّّ،وهوِّنصفهِّوثلثهِّ،فيهِّثالثونِّ(1)ومخسةِّأسداسِّ/املضروبِّ،وهوِّنصفها

ِّ.(3)ثالثِّمئةِّ(2)واحدِّعشرةِّتك ِّلكل  ِّ
فخذِّمخسيِِّّ،نسبةِّاألربعةِّإىلِّالعشرةِّبخل مسنيِّ،أربعةِّيفِّمخسةِّوسبعنيِّ:آخر

ِّ.(6)ثالثِّمئةِّ(5)واحدِّعشرةِّتك ِّلكل  ِِّّ(4)وخذِّ،املضروبِّفيهِّوذلكِّثالثون
وأخذتِّثالثةِِّّ،بعنيِّإىلِّاملئةِّوهيِّثالثةِّأربعهاوإنِّشئتِّنسبتِّاخلمسةِّوالس ِّ

ِّ.(7)واحدِّمئةِّوأخذتِّلكل  ِِّّ،أربعِّاألربعةِّفذلكِّثالثة
                                                           

ِّب(.36ِّ)املضروبِّفيه(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)
 )يك (.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
1ِّهكذاِّ)ِّ(3)

3

ِّ8ِِّّ×36ِّ.)ِّ

1ِّمخسةِّأسداسهاِّ)ِّالعشرةِّإىلِّاملضروبِّنسبة
3

ِّ8ِّ÷10ِِّّ=25

3

ِِّّ×1

10

ِِّّ=25

30

ِّ=ِّ5
6

ِّ).ِّ

5ِّ×36ِّمث ِّأتخذِّمخسةِّأسداسِّاملضروبِّفيهِّفيكونِّ)
6

 ِّ=180

6

ِِّّ=30.)ِّ

ِّواحدِّعشرةِّفيكونِّ) ِّ(.300=10ِِِّّّ×30مث ِّأتخذِّلكل  
 )فخذ(.ِّ(ب)يفِِّّ(4)
 )يك (.ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
ِّ(.75×4ِِّّهكذاِّ)ِّ(6)

4=10ِِّّ÷4ِِّّ)نسبةِّاألربعةِّإىلِّالعشرةِّمخ  س انِّ

10

ِِّّ=2

5

ِّ.)ِّ

2×75ِِّّمث ِّأتخذِّمخ  سيِّاملضروبِّفيهِّفيكونِّ)

5

ِِّّ=150

5

ِِّّ=30.)ِّ

ِّواحدِّعشرةِّفيكونِّ)  (.300ِّ=10ِِّّ×30ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  
75=100ِِّّ÷75ِِّّهكذاِّ)ِّ(7)

100

ِِّّ=3

4

ِّ.)ِّ

3×4ِِّّمث ِّأتخذِّثالثةِّأربعِّاألربعةِّفيكونِّ)

4

ِِّّ=12

4

ِِّّ=3.)ِّ

ِّواحدِّمئةِّفيكونِّ)مث ِّأتخذِّل  (.300=100ِِّّ×3ِِّّكل  
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َسبةَإىلَالئةيفَأمثلةَالن َ َ:اينالفصلَالثَ 
ِّفخذِّمث ِّاملضروبِّفيهِّ،املضروبِّمث ِّاملئةِّ،نيعشرِّونصفِّيفِّأربعةِّوست  ِِّّ(1)اثنا
ِّ.(3)مثانِّمئةِّ(2)واحدِّمئةِّتك ِّوخذِّلكل  ِِّّ،وهوِّمثانية
ِّومثاننيِّ(4)اثنا ِّأربعة ِّيف ِّونصف ِّ(5)عشر ِّعشرةِّ، ِّوهو ِّفيه ِّاملضروب ِّمث  خذ
ِِّّ.(6)ومخسنيِّيك ِّألفا ِِّّ،صفِّمخسنيوللن  ِِّّ،واحدِّمئةِّوخذِّلكل  ِِّّ،ونصف

ِّ،ةواملضروبِّفيهِّثالثةِّأربعِّاملئِّ،سِّاملئةاملضروبِّمخ ِّ،ِّ/عشرونِّيفِّمخسةِّوسبعني
 .(8)ِّ(7)واحدِّ/مئةِّوخذِّلكل  ِِّّ،سِّاملضروبِّفيهِّوذلكِّمخسةِّعشرفإنِّشئتِّفخذِّمخ ِّ

                                                           

 )اثىن(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )يك (.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
1هكذاِّ)ِّ(3)

2

 ِّ12ِّ×64.)ِّ
1الث م ِّ)ِّاملئةِّإىلِّاملضروبِّنسبة

2

ِّ12ِّ÷100ِِّّ=25

2

ِِّّ×1

100

ِِّّ=25

200

ِِّّ=1

8

).ِّ
1ِّ×64ِّمث ِّأتخذِّمث ِّاملضروبِّفيهِّفيكونِّ)

8

ِِّّ=64

8

ِِّّ=8.)ِّ
ِّواحدِّمئةِّفيكونِّ)ِّمث ِّأتخذ ِّ(.800=100ِِِّّّ×8ِّلكل  

 )اثىن(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 زايفةِّ)مث ِّاملئةِّاثناِّعشرِّونصف(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
1هكذاِّ)ِّ(6)

2

ِّ12ِّ×84.)ِّ
1الث م ِّ)ِّاملئةِّإىلِّاملضروبِّنسبة

2

ِّ12ِّ÷100ِِّّ=25

2

ِِّّ×1

100

ِِّّ=25

200

ِِّّ=1

8

).ِّ
1ِّ×84ِّمث ِّأتخذِّمث ِّاملضروبِّفيهِّفيكونِّ)

8

ِِّّ=84

8

ِّ=ِّ)4

8

ِّ10ِِّّ=1

2

ِّ10.ِّ
1)ِّمث ِّ(1000ِّ=100ِِّّ×10ِِّّ)واحدِّمئةِّفيكونِِّّمث ِّأتخذِّلكل  ِّ

2

ِِّّ×100ِِّّ=100

2

ِِّّ=50.)ِّ

ِّ(.1050ِّ=50ِّ+1000ِِّّجتمعهماِّفيكونِّ)ِّمث ِّ
 ب(.36ِّ)مئةِّوإنِّشئت(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(7)
ِّ(.75×20ِِّّهكذاِّ)ِّ(8)

سِّاملئةِّ)ِّاملضروبِّنسبة 20=100ِِّّ÷20ِِّّمخ 

100

ِِّّ=1

5

).ِّ
= 

 أ[30]أ/
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واحدِّمئةِّيك ِِّّوخذِّلكل  ِِّّ،وإنِّشئتِّخذِّثالثةِّأربعِّاملضروبِّوهوِّمخسةِّعشر
ِّ.(1)ومخسِّمئةِّألفا ِّ

ِّوعش  مخس ِّثالث  ة ِّيف ِّوتسع  رون ِّاملئة املضِّ،ني ة ِّربع ِّاملضِّ،روب ِّفي وربع هِّ روب
ِّورِِّّ(2)/ثالثة ِّلكل  ِِّّ،بعوعشرون ِّمئةِّخذ ِّاملئةوللر ِِّّ،واحد ِّربع ِّألفنيِِّّ،بع ِّاخلارج يك 

ِّ.(3)وثالثِّمئةِّومخسةِّوعشري 
ِّوأربعني ِّوثلثِّيفِّمثانية ِّوثالثون ِّبلث ِِّّ،ثالثة ِّاملضروبِّإىلِّاملئة وثلثِِّّ،لثنسبة

ِّ.(4)وستِّمئةِّواحدِّمئةِّيك ِّألفا ِِّّفخذِّلكل  ِِّّ،املضروبِّفيهِّستةِّعشر
                                                           

= 

سِّاملضروبِّفيهِّفيكونِّ) 1ِّ×75ِّمث ِّأتخذِّمخ 
5

 ِّ=75

5

ِِّّ=15.)ِّ
ِّواحدِّمئةِّفيكونِّ)  (.1500=100ِِِّّّ×15ِّمث ِّأتخذِّلكل  

ِّ(.75×20ِِّّهكذاِّ)ِّ(1)
75=100ِِّّ÷75ِِّّثالثةِّأربعِّاملئةِّ)ِّاملضروبِّفيهِّنسبة

100

ِِّّ=3

4

).ِّ
3ِّ×20ِّمث ِّأتخذِّثالثةِّأربعِّاملضروبِّفيكونِّ)

4

ِِّّ=60

4

ِِّّ=15.)ِّ
ِّواحدِّمئةِّفيكونِّ) ِّ(.1500=100ِِِّّّ×15ِّمث ِّأتخذِّلكل  

 أ(.37ِّ)ثالثةِّوعشرون(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(2)
ِّ(.93×25ِِّّهكذاِّ)ِّ(3)

25=100ِِّّ÷25ِِّّنسبةِّاملضروبِّربعِّاملئةِّ)

100

ِِّّ=1

4

.)ِّ
1×93ِِّّمث ِّأتخذِّربعِّاملضروبِّفيهِّفيكونِّ)

4

 ِّ=93

4

 =ِّ1
4

ِّ23.)ِّ
1)ِّمث ِّ(2300ِّ=100ِِّّ×23ِِّّ)واحدِّمئةِّفيكونِِّّمث ِّأتخذِّلكل  ِّ

4

ِِّّ×100ِِّّ=100

4

ِِّّ=25.)ِّ

ِّ(.2325ِّ=25ِّ+2300ِِّّجتمعهماِّفيكونِّ)ِّمث ِّ
1هكذاِّ)ِّ(4)

3

ِّ33ِِّّ×48.)ِّ
1نسبةِّاملضروبِّإىلِّاملئةِّالث لثِّ)

3

ِّ33ِِّّ÷100ِِّّ=100

3

ِِّّ×1

100

ِِّّ=100

300

ِِّّ=1

3

.)ِّ
1ِّ×48ِّ)مث ِّأتخذِّثلثِّاملضروبِّفيهِّفيكونِّ

3

ِِّّ=48

3

ِِّّ=16.)ِّ
ِّواحدِّمئةِّفيكونِّ)  (.1600=100ِِّّ×16ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  
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ِّالر ِِّّ،عنيأحدِّوأربعونِّوثلثانِّيفِّاثننيِّوسب ِّاملضروبِّم ِّاملئة ِّ،دسبعِّوالس ِّنسبة
ِّ.(2)ثالثةِّآال ِّ(1)واحدِّمئةِّيك ِّفخذِّلكل  ِِّّ،وربعِّاملضروبِّفيهِّوسدسهِّثالثون

ِّوسبعنيِّ(3)ثالثة ِّاثنني ِّيف ِّوثلث ِّبلن  ِِّّ،ومثانون ِّاملئة ِّإىل ِّاملضروب صفِّنسبة
ةِّيك ِّست ِّواحدِّمئةِِّّوخذِّلكل  ِِّّ،ونفخذِّنصفِّاملضروبِّفيهِّوثلثهِّوذلكِّست ِِّّ،لثوالث ِّ

ِّ.(4)آال 

                                                           

 )تك (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
2هكذاِّ)ِّ(2)

3

ِّ41ِِّّ×72.)ِّ

2نسب    ةِّاملض   روبِّإىلِّاملئ  ةِّالر بعِّوالس دسِّ)

3

ِّ41ِِّّ÷100ِِّّ=125

3

ِّ×1

100

ِِّّ=125

300

ِِّّ= 
5

12

ِِّّ=1

4

 + 1
6

.)ِّ

1×72ِِّّربعِّاملضروبِّفيهِّوسدسهِّفيكونِّ)ِّمث ِّأتخذ

4

ِِّّ=72

4

1×72ِِّّ(ِّمث ِّ)18=ِِّّ

6

ِِّّ= 
72

6

ِِّّ=12.)ِّ

ِّ(.30=12ِِّّ+18ِِّّمث ِّجتمعهماِّفيكونِّ)

ِّواحدِّمئةِّفيكونِّ)  (.3000=100ِِّّ×30ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  
 ِّبزايفةِّالواو.)وثالثة(ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
1هكذاِّ)ِّ(4)

3

ِّ83ِِّّ×72.)ِّ

1ئةِّمخسةِّأسداسها،ِّوهيِّالن  صفِّوالث لثِّ)نسبةِّاملضروبِّإىلِّامل

3

ِّ83ِِّّ÷100ِِّّ=250

3

 

ِّ×1

100

ِِّّ=250

300

ِِّّ=5

6

ِِّّ=1

2

 + 1
3

.)ِّ

1×72ِِّّمث ِّأتخذِّنصفِّاملضروبِّفيهِّوثلثهِّفيكونِّ)

2

ِِّّ=72

2

1×72ِِّّ(ِّمث ِّ)36=ِِّّ

3

ِِّّ= 
72

3

ِِّّ=24.)ِّ

ِّ(.60=24ِِّّ+36ِِّّمث ِّجتمعهماِّفيكونِّ)

ِّواحدِّمئةِّفيكونِّ)مث ِّأتخذِّ  (.6000=100ِِّّ×60ِِّّلكل  
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َلفسبةَإىلَاليفَأمثلةَالن َ َ:الثالفصلَالثَ 
ِّوعشرونِّيفِّمئتنيِّوأربعني ِّاملضروبِّإىلِّاأللفِّبلث ِِّّ،مئةِّومخسة خذِِّّ،م نسبة

ِّ.(1)يك ِّاخلارجِّثالثنيِّألفا ِِّّواحدِّألفا ِِّّوخذِّلكل  ِِّّ،مث ِّاملضروبِّفيهِّوهوِّثالثون
ِّوعشري  ِّمئة ِّيف ِّومخسون ِّ(2)مئتان ِّاملضروب، ِّبلر ِِّّنسبة ِّاأللف ونسبةِِّّ،بعإىل

فإنِّشئتِّأخذتِّربعِّاملضروبِّفيهِِّّ،شرسِّالع ِّشرِّومخ ِّاأللفِّبلع ِّ/ِّاملضروبِّفيهِّإىل
 ِّ.(3)واحدِّألفا ِِّّوأخذتِّلكل  ِِّّ،وهوِّثالثون
يك ِِّّ،ثالثونِّوهوِّأيضا ِّ،ِّ(5)شرسِّالع ِّشرِّاملضروبِّومخ ِّشئتِّأخذتِّع ِِّّ(4)/ِّوإن
ِّ.(7)(6)أيضا ِِّّثالثنيِّألفا ِّ

                                                           

ِّ(.240×125ِِّّهكذاِّ)ِّ(1)
125=1000ِِّّ÷125ِِّّنسبةِّاملضروبِّإىلِّاأللفِّالث م ِّ)

1000

ِِّّ=1

8

.)ِّ
1×240ِِّّمث ِّأتخذِّمث ِّاملضروبِّفيهِّفيكونِّ)

8

 =ِّ240

8

ِّ= 30.)ِّ
ِّواحدِّألفا ِّفيكونِّ)  (.30000=1000ِِّّ×30ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  

 وعشرون(.ِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(2)
ِّ(.120×250ِِّّهكذاِّ)ِّ(3)

250=1000ِِّّ÷250ِِّّنسبةِّاملضروبِّإىلِّاأللفِّالر بعِّ)

1000

ِِّّ=1

4

.)ِّ
1×120ِِّّمث ِّأتخذِّربعِّاملضروبِّفيهِّفيكونِّ)

4

 =ِّ120

4

ِّ= 30.)ِّ
ِّواحدِّألفا ِّفيكونِّ)  (.30000=1000ِِّّ×30ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  

 (ِّأيضا .ِّب37أ(،ِّوبدايةِّ)ف/37)وإنِّشئت(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(4)
 )عشره(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أيضا (ِِّّ(6)
ِّ(.120×250ِِّّهكذاِّ)ِّ(7)

سِّالع شرِّهكذا:ِّ) 120=1000ِّ÷120ِِّّنسبةِّاملضروبِّفيهِّإىلِّاأللفِّالع شرِّومخ 

1000

ِِّّ= 
3

25

ِِّّ=1

10

ِِّّ+1

5

ِّ×1

10

 ِِّّ=1

10

ِِّّ+1

50

.)ِّ
= 

 ب[30]أ/
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بعِّنسبةِّاملضروبِّإىلِّاأللفِّبلر ِِّّ،يفِّاثننيِّوسبعنيِّ(1)ونثالثِّمئةِّومخسةِّوسبع
ِّومثنهِّ،م والث ِّ ِّاملضروبِّفيه ِّربع ِّوعشرونِّ،خذ ِّ(2)وذلكِّسبعة ِّلكل  ِّ، ِّألفا ِِّّخذ ِّواحد

ِِّّ.(3)يك ِّسبعةِّوعشري ِّألفا ِّ
َرابعة ِّأرفتِّأنِّتضربِّمئةِّوواحدا ِِّّ:قاعدة مئةِّوتسعنيِّكيفِّشئتِِّّ(4)إىلِّإذا
ِّالبع، ِّيف ِّاملئجر ِِّّ(5)بعضها ِّاجلانبنيفت ِّأحد ِّيف ِّالز ِِّّ،ة ِّاملئةِّوأضفت ِّإىل ِّعليها اضد

اضدِّاضدِّعلىِّاملئةِّيفِّالز ِّضربتِّالز ِِّّمث ِِّّ،واحدِّمئةِّأخذتِّلكل  ِِّّمث ِِّّ،األخرىِّوماِّزافِّعليها
                                                           

= 

سِّعشرهِّفيكونِّ) 1×250ِِّّمثِّأتخذِّع شرِّاملضروبِّومخ 

10

 =ِّ250

10

 ×250ِِّّ(ِّمث ِّ)25 =ِّ
1

50

ِِّّ=250

50

ِِّّ=5.)ِّ

ِّ(.30=5ِِّّ+25ِِّّمث ِّجتمعهماِّفيكونِّ)

ِّواحدِّألفا ِّفيكونِّ) ِّ(.30000=1000ِِّّ×30ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  
 )وسبعني(.ِّ(ف)يفِِّّ(1)
 )وعشري (.ِّ(ب)يفِِّّ(2)
ِّ(.72×375ِِّّهكذاِّ)ِّ(3)

375=1000ِِّّ÷375ِِّّكذا:ِّ)نسبةِّاملضروبِّإىلِّاأللفِّالر بعِّوالث م ِّه

1000

ِِّّ=3

8

ِِّّ=1

4

  

+ 1
8

.)ِّ

1×72ِِّّمث ِّأتخذِّربعِّاملضروبِّفيهِّومثنهِّفيكونِّ)

4

 =ِّ72

4

1×72ِِّّ(ِّمث ِّ)18 =ِّ

8

 ِّ= 
72

8

ِّ= 9.)ِّ

ِّ(.27=9ِِّّ+18ِِّّمث ِّجتمعهماِّفيكونِّ)

ِّواحدِّألفا ِّفيكونِّ) ِّ(.27000=1000ِِّّ×27ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  
 (.ِّ)يفِّ(ف)يفِِّّ(4)
 بع،(.ِّيفِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(5)
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ِّاآلخر ِّاجلانب ِّيف ِّاملئة ِّاألو ِِّّ،على ِّاحلاصل ِّإىل ِّاحلاصل ِّفهوِِّّ،لوأضفت ِّبلغ فما
ِّ.(1)املَّلوب

ِِّّ:مثاله ِِّّمخسةوِّمئة ِّاملئةِّيفِّأحدِّاجلانبنيجتر  ِِّّ،مخسةِّوسبعنيوِّوعشرونِّيفِّمئة ِّ،ف
ِّاآلخرِّوتضم ِّ ِّاجلانب ِّيف ِّما ِّإىل ِّعليها ِّزاف ِّلكل  ِِّّ،ما ِّأتخذ ِّمئتني ِّمئةِّتصري ِّ،واحد
ِّألفا ِِّّ(2)يكون ِّوالس ِِّّمث ِِّّ،عشري  ِّاخلمسة ِّيف ِّوالعشري  ِّاخلمسة ِّبنسبةتضرب ِّ(3)بعني

ِّبلر ِّ ِّاملئة ِّبنسبةِّ،بعاملضروبِّإىل ِّبِّأو ِّاملئة ِّإىل ِّأربعاملضروبِّفيه ِّر ِِّّ،ثالثة بعِّوأتخذ
ِّمث ِِّّ،وهوِّمثانيةِّعشرِّوثالثةِّأربعِّ،بعنيِّأوِّثالثةِّأربعِّاخلمسةِّوالعشري اخلمسةِّوالس ِّ
غِّ تبلِّ،ةِّوسبعون وهوِّمخسِّ،أربعِّاملئةِّ(5)/ثالثةِّ(4)ولثالثةِّاألربعِّ،واحدِّمئةِّأتخذِّلكل  ِّ

ِِّّألفا ِّ ِّمئة ِّ/وسبعنيوِّ/ومثان ِّ(6)مخسة ِّاألو ِّت ِّ، ِّاحلاصل ِّإىل ِِّّ،لضيفه ِّحدا ِّأيصري

                                                           

هذهِّالقاعدةِّهيِّنفسِّقاعدةِّضربِّاآلحافِّوالعشراتِّيفِّاآلحافِّوالعشرات،ِّومثلهاِِّّ(1)
ِّالض ربِّم  ِّالقاعدة،ِّوهيِّقاعدة ِّاملؤل  فِّبعدِّهذه ِّالتِّسيذكرها ِّإىلِّوواحدِّألفِّأيضا ِّالقاعدة

ِّبع،.ِِّّيفِّبعضهاِّوتسعِّمئةِّألف

نش ور ي ِّيفِّشرحِّحتفةِّاألحب ِّمضروبنيِّترك با16ِّابِّ)ل/قالِّالش   أ(:ِّ)ومنهاِّطريقِّخاص ةِّبكل  
ِّمنهماِّ م ِّمنزلتني،ِّإحدامهاِّأكربِّم ِّاألخرى،ِّوات فقاِّفيهما،ِّمث ِّالِّخيلوِّإم اِّأنِّيكونِّاألكربِّيفِّكل  
ِّمنهماِّعقدي ِّفأكثر،ِّإم اِّمعِّالت ساويِّيفِّالعقوف،ِّأوِّاالختال ،ِّ عقدا ِّواحدا ،ِّأوِّيكونِّيفِّكل  

ِّفهذهِّأربعةِّ هِّبعضهم،ِّبلِّيفِّكل   أحوال،ِّفليستِّالَّ ريقِّخاص ةِّبضربِّاآلحافِّوالعشراتِّكماِّتومه 
 منزلتنيِّكانتاِّكذلك(.

 (.ِّألفا ِِّّ)تكونِّعشرونِّ(ف)يفِِّّ(2)
أربعِّأتخذِِّّبثالثةِّاملئةِّإىلِّفيهِّاملضروب أوِّنسبةِّبلر بعِّاملئةِّإىلِّاملضروب )نسبةِّ(ف)يفِِّّ(3)

 (.ربع
 )أربع(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 أ(.38ِّ)ثالثةِّأربعِّاملئة(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(5)
 ب(.37ِّ)وسبعنيِّتضيفه(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(6)

 أ[31]أ/
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ِّ.(1)ومثانِّمئةِّومخسةِّوسبعنيِّوعشري ِّألفا ِّ
 ،(2)وإذاِّأرفتِّأنِّتضربِّم ِّألفِّوواحدِّإىلِّألفِّوتسعِّمئةِّبعضهاِّيفِّالبعِّ
وماِّزافِِّّ(4)اضدِّعليهاِّإىلِّاأللفِّاألخرىوأضفتِّالز ِِّّ،أحدِّاجلانبنيِّ(3)فتِّاأللفِّيفجر ِّ

ِّألفا ِِّّأخذتِّلكل  ِِّّمث ِِّّ،عليها اضدِّعلىِّذلكِّعلىِّاأللفِّيفِّالز ِِّّاضدضربتِّالز ِِّّمث ِِّّ،واحد
ِِّّ.فماِّاجتمعِّفهوِّاملَّلوبِّ،لفماِّبلغِّأضفتهِّإىلِّاملبلغِّاألو ِِّّ،األلف

                                                           

ِّ(.175×125ِِّّهكذاِّ)ِّ(1)

ِّزافِّعليهِّوهوِّ) ِّما (ِّإىلِّماِّيف25ِّ=100ِِِّّّ–125ِّجترفِّاملئةِّيفِّإحدىِّاجلانبنيِّوتضم 
ِّ(.200=175ِِّّ+25ِِّّاجلانبِّاآلخرِّفيكونِّ)

ِّواحدِّمئةِّفيكونِّ) ِّ(.20000=100ِِّّ×200ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  

ِّاملضروبِّوهوِّ)75×25ِِّّمث ِّتضربِّ) ِّبنسبة ِّإم ا ِّبلر بعِّفيكونِّ)25( ِّإىلِّاملئة )25ِِّّ÷
100ِِّّ= 25

100

ِِّّ=1

4

.)ِّ

1×75ِِّّمث ِّأتخ    ذِّرب   عِّاخلمس    ةِّوالس بع   نيِّفيك   ونِّ)

4

 = 75

4

ِِّّ=3

4

ِّأوِّبن  س ب   ةِّ،ِّ(18ِّ

75ِّ=100ِّ÷75ِِّّعِّفيك ونِّ)(ِّإىلِّاملئةِّبثالثةِّأرب75املضروبِّفيهِّوهوِّ)

100

ِِّّ=3

4

.)ِّ

3×25ِِّّمث ِّأتخذِّثالثةِّأربعِّاخلمسةِّوالعشري ِّفيكونِّ)

4

ِِّّ=75

4

ِِّّ=3

4

ِّ18).ِّ

ِّواحدِّمئةِّفيكونِّ) 3(ِّمث ِّ)1800=100ِِّّ×18ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  

4

ِِّّ×100ِِّّ=300

4

ِِّّ=ِّ

75.)ِّ

ِّ(.1875=75ِِّّ+1800ِِّّمث ِّجتمعهماِّفيكونِّ)

 (.21875ِِّّ=1875ِِّّ+20000ِِِّّّاحلاصلِّاألو لِّفيصريِّ)مث ِّتضيفهِّإىل
 بع،(.يفِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(2)
 (.ِّأحدِّ)م ِّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّ)اآلخر(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
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ِّوضم ِِّّ،فِّأحدِّاأللفنيجر  ِِّّ،ةِّعشرألفِّومئةِّومخسةِّعشرِّيفِّألفِّومئةِّوست ِِّّ:مثاله
ِّيفِّاجلانبِّاآلخر ِّإىلِّما ِّحذفته ِّخذِّلكل  ِِّّ،(2)وثالثنيِّحدا ِّأومئتنيِّوِِّّألفا ِِّّ(1)يك ِّ،ما

اضدِّعلىِّأحدِّاضربِّالز ِِّّمث ِِّّ،ألفا ِِّّ(3)وثالثنيِّحدا ِّأيكونِّألفِّألفِّومئتِّألفِّوِِّّألفا ِِّّواحد
ِّ(5)مِّلكِّيفِّضربِّاملئةِّوواحدِّيك علىِّماِّتقد ِِّّ(4)اضدِّعلىِّاأللفِّاألخرىاأللفنيِّيفِّالز ِّ

ألفِّألفِّومئتِِّّ(6)لِّيك أضفهاِّإىلِّاحلاصلِّاألو ِِّّ،وثالثِّمئةِّوأربعنيِّثالثةِّعشرِّألفا ِّ
ِِّّ.(7)وثالثِّمئةِّوأربعنيِّوأربعنيِّألفا ِِّّألفِّوأربعة

                                                           

 )يكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 )واحدِّوثالثون(.ِّ(ب)يفِِّّ(2)
 )واحدِّوثالثون(.ِّ(ب)يفِِّّ(3)
 )اآلخر(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 )يكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 )تك (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
ِّ(.1116×1115ِِّّ)هكذاِِّّ(7)

اآلخر،ِّفإم اِّأنِّجتر  فِّاملضروبِّوتضم ِِّّاجلانبِّيفِّماِّإىلِّحذفتهِّماِّجت رفِّأحدِّاأللفني،ِّوتضم ِّ
=1116ِِّّ+115ِِّّ(ِّإىلِّماِّيفِّاجلانبِّاآلخرِّفيكونِّ)115=1000ِِِّّّ-1115ِّالز اضدِّوهوِّ)

ِّالز اضدِّوهوِّ)1231 ِّأوِّأنِّجتر فِّاملضروبِّفيهِّوتضم  ِّإ116=1000ِِِّّّ-1116ِّ(، ىلِّماِّيفِّ(
ِّ(.1231=116ِِّّ+1115ِِّّاجلانبِّاآلخرِّفيكونِّ)

ِّواحدِّألفا ِّفيكونِّ) ِّ.(1231000=1000ِِّّ×1231ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  

(ِّفتجر  ف116ِّ×115ِِّّاأللفِّاألخرىِّ)ِّعلىِّالز اضدِّيفِّاأللفنيِّأحدِّعلىِّالز اضدِّاضربِّمث ِّ
ِّيفِّاجلانبِّاآلخر ِّإىلِّما ِّعليه ِّزاف ِّما ِّوتضم  ِّيفِّإحدىِّاجلانبني، =116ِِّّ+15ِِّّفيكونِّ)ِّاملئة

131.)ِّ

ِّواحدِّمئةِّفيكونِّ) ِّ(.13100=100ِِّّ×131ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  
= 
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وهوِّأنِّأتخذِّعدفِّعقوفِّاملضروبِّوعدفِِّّ،ةِّضربكِّبمليزانواعتربِّصح ِِّّ:فصل
وتضربِّالباقيِِّّ،فإنِّكانِّأكثرِّم ِّتسعةِّألقيتِّمنهِّتسعةِّأبدا ِِّّ،فيهِّ(1)عقوفِّ/املضروب
وإنِّكانتِِّّ،م ِّتسعةِّفماِّبلغِّأخذتِّعقوفهِّوحفظتهاِّإنِّكانتِّأقل ِِّّ،بعضهِّيفِّبع،

أخذتِّعقوفِّماِّارتفعِِّّمث ِِّّ،وحفظتِّالباقيِّ،أكثرِّم ِّتسعةِّأسقَّتِّمنهاِّ/تسعةِّأبدا ِّ
وإنِّزافِّأحدمهاِِّّ،صحيحِّ(2)فإنِّتساوايِّ/فحسابكِّ،قديرربِّعلىِّهذاِّالت ِّمعكِّم ِّالض ِّ

ِِّّ.(3)أوِّنقصِّفاحلسابِّخَّأ
اجلوابِّألفِّوستِِّّ،اضربِّمخسةِّوثالثنيِّيفِّمثانيةِّوأربعنيِّ:إذاِّقيلِّ:مثالِّذلك

 .ونمئةِّومثان

                                                           

= 

15=100ِِّّ÷15ِِّّ(ِّبنسبةِّاملضروبِّإىلِّاملئةِّفيكونِّ)16×15ِِّّمث ِّتضربِّ)

100

ِِّّ=3

20

ِِّّ

= 1

10

ِِّّ+1

20

.) 

1×16ِِّّمث ِّأتخ    ذِّعش   رِّاملض    روبِّفي    هِّونص   فِّع ش   رهِّفيك    ونِّ)

10

 =ِّ16

10

ِِّّ=3

5

ِّ1)ِِّّ

1×16ِِّّمث ِّ)

20

 = 16

20

ِّ=ِّ 
4

5

.)ِّ

3مث ِّجتمعهماِّفيكونِّ)

5

ِّ1ِِّّ+4

5

ِِّّ=8

5

ِِّّ+4

5

ِِّّ=12

5

ِِِّّّ=2

5

ِّ2.)ِّ

ِّواحدِّمئةِّفيكونِّ) 2(ِّمث ِّ)200=100ِِّّ×2ِِّّمث ِّأتخذِّلكل  

5

ِِّّ×100ِِّّ=20

5

ِّ40.)ِّ

ِّ(.240=40ِِّّ+200ِِّّمث ِّجتمعهماِّفيكونِّ)

ِّ(.13340=13100ِِّّ+240ِِّّالث انِّفيكونِّ)ِّاحلاصلِّإىلِّتضيفهِّمث ِّ

 (.1244340ِِّّ=1231000ِِّّ+13340ِِّّمث ِّتضيفهِّإىلِّاحلاصلِّاألو لِّفيكونِّ)
ِِّّب(.38)املضروبِّفيه(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)
 أ(.38ِّ)فحسابكِّصحيح(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(2)
لسبطِِّّالَّالبِّشافإرِِّّوشرحهِّ،(بِّأ،6ل/)ِّاهاضمِّالب ِّاحلسابِّعلمِّيفِّانظر:ِّالوسيلةِّ(3)
ِّ(.1/129ِّ،130ِِِّّّأ(،ِّوالعذبِّالفاض،ِّ)19ِّ-أ18)ل/ِّاملارفين

 ب[31]أ/
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ِّ،وعقوفِّاملضروبِّفيهِّ،وهيِّمثانيةِّ،أنِّأتخذِّعقوفِّاملضروبِّ:ةِّذلكواعتبارِّصح ِّ
ِّاثنا ِّتسعةِّ،عشرِّ(1)وهي ِّمنها ِّثالثةِّ،فتلقي ِّوعشري ِّ،تبقى ِّأبربعة ِّمثانية ِّيف ِّ،تضرهبا

ِّ،وهيِّمخسةِّعشرِّ،فتقابلِّهباِّعقوفِّجوابكِّ،فهيِّامليزانِّ،ةست ِِّّ(2)أتخذِّعقوفهاِّتكون
ِّ.(4)احلسابِّفقدِّصح ِِّّ،ةت ِّسِّ(3)فتلقيِّمنهاِّتسعةِّتبقى

ِّوعشري ِّ:قيلِّ(5)فإن ِّومخسة ِّوست ِِّّ(6)مئة ِّوثالثنييفِّمئة ِّعشرِِّّ،ة اجلوابِّسبعة
،ِّمنهاِّتسعةِّيبقىِّواحدِّفألق ِِّّ،وعقوفِّاملضروبِّفيهِّعشرةِّ،عقوفِّاملضروبِّمثانيةِّ،ألفا ِّ

ِّمثانية ِّيف ِّامليزانِّ،اضربه ِّمثانيةِّ،وهي ِّوهي ِّجوابك ِّعقوف ِّهبا ِّصح ِِّّ،فتقابل ِّفقد
ِّ.(7)احلساب

                                                           

 )اثن(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )تك (.ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 )يبقى(.ِّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّ(.1680=48ِِّّ×35ِِّّهكذاِّ)ِّ(4)

ةِّذلك،ِّأتخذِّعقوفِّاملضروبِّوهيِّ) ِّ(.8=3ِِّّ+5ِِّّوللت أكدِّم ِّصح  

ِّ(،12ِّ=4ِِّّ+8ِِّّوعقوفِّاملضروبِّفيهِّوهيِّ) 9ِّأكربِّم ِّالت  سعةِّتلقيِّمنها12ِِّّومباِّأن 
ِّ(.3=9ِِِّّّ-12ِّفيكونِّ)

ِّ(.24=3ِِّّ×8ِِّّمث ِّتضربهِّيفِّعقوفِّاملضروبِّفيكونِّ)

ِّ(ِّفهيِّامليزان.6=2ِِّّ+4ِِّّمث ِّجتمعِّعقوفهاِّفيكونِّ)

ِّ(.15=1ِِّّ+6ِِّّ+8ِِّّ+0ِِّّمث ِّتقابلِّهباِّعقوفِّجوابكِّوهيِّ)

ِّ (ِّوهيِّتساويِّمقدار6ِّ=9ِِِّّّ-15ِّ)ِّفيكون9ِّأكربِّم ِّالت  سعةِّتلقيِّمنها15ِِّّومباِّأن 
 (.6امليزانِّ)
 )وإن(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 وعشري (.ِّومخسةِّكذاِّيفِّمجيعِّالن سخ،ِّولعل هِّعلىِّتقديرِّ)اضربِّمئةِِّّ(6)
ِّ(.17000=136ِِّّ×125ِِّّهكذاِّ)ِّ(7)

= 
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ِّولو ِّقالِِّّ(1)/ ِّألفا ِّست ِِّّ:كان ِّعشر ِّسبعةِِّّة في علمِّ،كانتِّالعقوف
احلسابِِّّأن ِِّّ(2)

ِّخَّأ.
 ِّاآلخرِِّّ(3)وإذا ِّعقوف ِّيف ِّضربه ِّإىل ِّحيتج ِّمل ِّتسعة ِّاملضروبني ِّأحد ِّعقوف ِّ،كان

مثلهِّفقدِِّّ(4)فإنِّكانِّ،ربفانظرِّميزانِّاملرتفعِّمعكِّم ِّالض ِِّّ،امليزانِّتسعةِّوعلمتِّأن ِّ
ِّاحلساب.ِّصح ِّ

ِّ،نيةِّوست  ِّومخسِّمئةِّوست ِِّّيك ِّألفا ِِّّ،يفِّ/مثانيةِّومخسنيِّ(5)ةِّوعشري سبعِّ:مثاله
ِّأخذت كِّإذاِّألن ِِّّ؛امليزانِّتسعةِّفعلمتِّأن ِِّّ،عقوفِّسبعةِّوعشري ِّكانتِّتسعةِّ(6)وإذا
ِّالت  ِّ ِّأي  ِّضربت ِّيف ِّتسعةِّسعة ِّيبقى ِّتسعة ِّتسعة ِّمنه ِّوألقيت ِّشئت ِّ؛عدف

                                                           

= 

ةِّذلك،ِّأتخذِّعقوفِّاملضروبِّوهيِّ) (ِّوعقوفِّاملضروب8ِّ=1ِِّّ+2ِِّّ+5ِِّّوللت أكدِّم ِّصح  
ِّ(.10ِّ=1ِّ+3ِِّّ+6ِِّّفيهِّوهيِّ)

اِّأكثرِّم ِّالت  سعةِّفيكونِّ)9ِّمث ِّتلقيِّمنهاِّ ِّ(.1=9ِِِّّّ-10ِّألّن 

ِّ(ِّفهيِّامليزان.8ِّ=1ِِّّ×8ِِّّمث ِّتضربهِّيفِّعقوفِّاملضروبِّفيكونِّ)

(ِِّّوهيِّتساويِّمقدار8ِّ=1ِِّّ+7ِِّّ+0ِِّّ+0ِِّّ+0ِِّّمث ِّتقابلِّهباِّعقوفِّجوابكِّوهيِّ)
 (.8امليزانِّ)
  أ(.39ِّ)ولوِّكان(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)
 )فتعلم(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 )وإن(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
 )كانت(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
ِّوِِّّ(5) ِّوعشري (، ِّ)اضربِّسبعة ِّتقدير: ِّعلى ِّولعل ه ِّ)ب(، ِّو ِّ)أ( ِّيف سبعةِّ)ِّ(ف)يفِّكذا

 وعشرون(.
ِّ)أرفت(.ِّ(ف)يفِِّّ(6)

 أ[32]أ/
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ربِّالض ِِّّ(3)/م ِّ(2)ارتفعِّلكِّماِّفاعتربِّ،هِّالِّحيتاجِّإىلِّضربهإن ِِّّ:ذلكِّقيلِّ(1)/فلجل
ِّ.(5)احلسابِّفقدِّصح ِِّّ،فإذاِّألقيتِّمنهِّتسعةِّيبقىِّتسعةِّ،عقوفهِّمثانيةِّعشرِّ(4)تكون

                                                           

 ب(.38)فلجلِّذلك(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(1)
 )معك(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
ِّ)ج/ِّ(3) ِّبداية ِّأربعِّلوحا12)م ِّالضرب( ِّبعدِّسقطِّقدره ِّعلىِِِّّّتب( ِّالت نبيه ِّتقد م كما

 .(272بدايتهِّيفِّ)صِّ
 )يكون(.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)تك (ِّ(ج)ويفِِّّ،)يك (ِّ(ب)يفِِّّ(4)
ِّ(.1566=58ِِّّ×27ِِّّهكذاِّ)ِّ(5)

ةِّذلك،ِّأتخذِّعقوفِّاملضروبِّوهيِّ) ِّ(.9=2ِِّّ+7ِِّّوللت أكدِّم ِّصح  

ِّعقوفِّأحدِّالعدفي ِّيساويِّتسعةِّفإذا ِّهوِّامليزان؛ِّألن كِّإذاِّمجعتِّعق وفِّاملضروبِّومباِّأن 
ِّ(.13=5ِِّّ+8ِِّّفيهِّوهيِّ)

ِّ(.4=9ِِِّّّ-13ِّفيكونِّالباقيِّ)9ِّمث ِّتلقيِّمنهاِّ

ِّ(.36=4ِِّّ×9ِِّّمث ِّتضربهِّيفِّعقوفِّاملضروبِّفيكونِّ)

ِّ.9(ِّفإن ِّالن اتجِّفاضما ِّسيكونِّالعدف9ِّ=3ِِّّ+6ِِّّمث ِّجتمعِّعقوفهاِّ)

ِّ(.18=1ِِّّ+5ِِّّ+6ِِّّ+6ِِّّمث ِّبعدهاِّتقابلِّهباِّعقوفِّجوابكِّوهيِّ)

ِّ(.9(ِّوهيِّتساويِّمقدارِّامليزانِّ)9=9ِِِّّّ-18ِّفيكونِّ)9ِّيِّمنهاِّمث ِّتلق
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َ(2)يفَالكسورَوغيهاَ(1)يفَضربَالكسورَ:فصل
ِّنسبة ِّهو ِّالكسور ِّسبعةِِّّ:فقولكِّ،ضرب ِّيف ِّثلث ِّثلثِِِّّّ:معناهِّ؟كم كم

ِّقيلِّ،(4)ِّعنهِّبنصفِّمث ويعرب ِِّّ،جوابهِّربعِّربعِّ،ربعِّيفِّربعِّ:وقولك،ِّ(3)؟بعةالس ِّ ِّ:وإذا
وعلىِِّّ،(6)جوابهِّمث ِّعشرِّ،وكذلكِّمث ِّيفِّعشرِّ،(5)فجوابهِّسبعِّتسعِّ،سبعِّيفِّتسع

ِّالقياس.ِّ(7)هذا

                                                           

ِّأوِّحكما ،ِّحقيقة:ِِِّّّ(1) ِّوهوِّعندِّاجلمهورِّبع،ِّذيِّأجزاءِّحقيقة  الكسور:ِّمجعِّكسر،
ِّوثلثِّشاة.ِّ،كالواحدِّم ِّاالثننيِّفهوِّنصف،ِّوحكما :ِّوهوِّبع،ِّاملقدارِّالواحدِّكربعِّفرهم

ِّوقيل:ِّهوِّاسمِّللن  سبةِّبنيِّعدفي .ِّ

ِّ(.1/93ِّأ(،ِّوفتحِّالقريبِّاجمليبِّ)29فةِّاألحبابِّ)ل/انظر:ِّشرحِّحت

ِّهوِّعبارةِّع ِّمقدارِّالكسرِّم ِّمرجه،ِّوأم اِّ ِّفالبسط: ويتكونِّالكسرِّم ِّبسطِّومرج،
ِّاملخرجِّفسيأيتِّتعريفهِّقريبا .

ِّ)ل/ ِّاملارفين ِّلسبط ِّاألحباب ِّحتفة ِّيف: ِّالبسط ِّتعريف ِّلسبط9ِّانظر ِّاللمع ِّوشرح ب(،
 (.1/97(،ِّوفتحِّالقريبِّاجمليبِّ)1/211م،ِّ)ب(،ِّوكشفِّالغوا19املارفينِّ)ل/

 .)وغريمها(ِّ(ف)يفِِّّ(،ِّوأم اج)وِِّّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)وغريها(ِِّّ(2)
1هكذاِّ)ِّ(3)

3

ِِّّ×7ِِّّ=7

3

ِِّّ=1

3

ِّ2.) 
1هكذاِّ)ِّ(4)

4

 ِّ×1

4

ِِّّ=1

16

ِِّّ=1

2

ِِّّ×1

8

.) 
1هكذاِّ)ِّ(5)

7

ِِّّ×1

9

ِِّّ=1

63

.)ِّ
1هكذاِّ)ِّ(6)

8

ِِّّ×1

10

ِِّّ=1

80

ِّ.)ِّ
 .ِّ(ف)وجدِّيفِّتالِّ)هذا(ِِّّ(7)
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منهِّماِِّّ(2)/وتنسبِّ،ي ِّيفِّاآلخرسر ِّأحدِّالك ِِّّ(1)واألصلِّيفِّذلكِّأنِّتضربِّمرج
ِّ.(3)يكونِّم ِّضربِّالكسرِّيفِّالكسر

ِّذلك ِّسدسِّ:مثال ِّيف ِّأربعةِّ،ربع ِّست ِِّّتضرب ِّتكونيف ِّوعشري ِّ(4)ة ِّ،أربعة
ِّ.(6)ثلثِّمث ِّ(5)يفِّواحدِّوتنسبهِّم ِّأربعةِّوعشري ِّيكونِّوتضربِّواحدا ِّ
مخسةِِّّ(8)فاضربِّمخسةِّيفِّسبعةِّتك ِّ؟ِّثالثةِّأسباعِّ(7)سانِّيفكمِّمخ ِِِّّّ:فإنِّقيل

ِّست ِِّّ،وثالثني ِّتك  ِّثالثة ِّيف ِّاثنني ِّتك ِّ،ةواضرب ِّاملبلغ ِّم  سِّومخ ِِّّبعا ِّس ِِّّ(9)انسبها
ِّ.(10)سبع

                                                           

مرجِّالكسرِّهو:ِّأقل ِّعدفِّيصحِّمنهِّذلكِّالكسر،ِّوي سم ىِّأيضا ِّمقاما ِّوعندِّاملغاربةِِّّ(1)
ِّإماما .

ِّالل معِّيفِّعلمِّاحلسابِّ)ل/ أ(،ِّوشرح9ِّأ(،ِّوحتفةِّاألحبابِّلسبطِّاملارفينِّ)ل/14انظر:
،ِّوشرحِّحتفةِّاألحبابِّللشنشوريِّ(1/205أ(،ِّوكشفِّالغوام،ِّ)18الل معِّلسبطِّاملارفينِّ)ل/

 (.1/94ِِّّب(ِّوفتحِّالقريبِّاجمليبِّ)30)ل/
 ب(.39ِّ)وتنسبِّمنه(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(2)
ِّاحلسابِّ)ل/ِّ(3) ِّاللمعِّيفِّعلم 16ِّانظر: ِّلسبطِّاملارفينِّ)ل/17ب، ِّوشرحه أ(،21ِّأ(،

 (.218ِّ-1/215وكشفِّالغوام،ِّ)
 )يكون(.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)تك (ِّ(ب)يفِِّّ(4)
 )يك (.ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
1هكذاِّ)ِّ(6)

4

 × 1
6

ِِّّ=1

24

ِّ=ِّ 1
3

ِّ×ِّ1
8

.)ِّ
ِّ.ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)يف(ِِّّ(7)
ِّ)يك (.ِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 )يك (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(9)
2هكذاِّ)ِّ(10)

5

ِِّّ×3

7

ِِّّ=6

35

ِِّّ=5

35

ِِّّ+1

35

ِِّّ=1

7

ِِّّ+1

5

ِِّّ×1

7

.)ِّ
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ضربتِّعدفِّالكسورِّوهيِّثالثةِّيفِِّّ،عشري /ِّاضربِّثالثةِّأمخاسِّيفِّ:قيلِّ(1)فإن
ِّعلىِّمرجِّالكسرِّوهوِّمخسةِّ،نيست  ِِّّ(2)عشري ِّتكون ِّ،عشرِّ(3)فيخرجِّاثناِّ،وقسمتها
ِّ.(4)وهوِّاجلواب

ِّقيل ِّمئةِّ:فإن ِّيف ِّأسباع ِّتكونِّ،مخسة ِّمئة ِّيف ِّمخسة ِّمئةِّ(5)ضربت ِّ،مخس
ِّ.(7)وهوِّاجلوابِّ،ثالثةِّأسباعوسبعونِّوِِّّ(6)وقسمتِّذلكِّعلىِّسبعةِّخيرجِّأحد

تضربِّثالثةِّيفِّمخسةِِّّ،عشرِّيفِّمخسةِّعشرِّ(8)ثالثةِّأجزاءِّم ِّ/ثالثةِّ:فإنِّقيل
ةِّأجزاءِّم ِّثالثةِّخيرجِّثالثةِّوست ِِّّ،تقسمهِّعلىِّثالثةِّعشرِّ،تكونِّمخسةِّوأربعنيِّ،عشر
ِّ.(9)وهوِّاجلوابِّ،عشر

                                                           

 )وإن(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 )يكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 )اثن(.ِّ(ب)يفِِّّ(3)
3)ِّهكذاِّ(4)

5

ِِّّ×20ِِّّ=60

5

ِّ(؛ِّألن ِّمرجِّأيِّعدفِّصحيحِّهوِّالواحد،ِّفكأن ِّالعملية12ِّ=ِِّّ

3مت تِّهبذهِّالصورةِّ)

5

ِِّّ×20

1

ِِّّ=60

5

ِِّّ=12ِّ.) 
 )يكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 (.ِّوسبعنيِّ)واحدِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
5هكذاِّ)ِّ(7)

7

ِِّّ×100ِِّّ=500

7

ِِّّ=3

7

ِّ71.) 
 (.ِّأ39)ثالثةِّعشر(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(8)
3هكذاِّ)ِّ(9)

13

ِِّّ×15ِِّّ=45

13

ِِّّ=6

13

ِّ3.) 

 ب[32]أ/
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َ((2)اهَميحَ صحَ تَملَوَمائَ سَمالَمَ(1)ولصَأبَأَأ)ابَمَ:قال
ِِّّول(عَأةَت َمالثَمثمَوَمَ،ولَأعَأةَالَت َمعَمرب َمأمََ:ةبعَمسَمَلَ ائَ سَمالَمَولَأصَأأأَ)

ِّاملصن  ِّ ِّومارجهاعقد ِّالفروض ِّلبيان ِّالباب ِّهذا ِّمس ِِّّ،ف ِّالت ِّأصولِّوهي اها
ِّ(3)/املساضل ِّسبعة، وأربعةِِّّ،عشرِّ(4)واثناِّ،ومثانيةِّ،ةوست ِِّّ،وأربعةِّ،وثالثةِّ،اثنانِّ:وهي
 .(5)بعةهذهِّالس ِِّّرجِّحساهباِّإالِّم الفروضِّاملذكورةِّيفِّالقرآنِّالِّخيِّألن ِِّّ؛وعشرون

                                                           

ِّاألصولِّمجعِّأصل،ِّوهوِّيفِّالل غة:ِّماِّي بىنِّعليهِّغريه.ِّ(1)

ِّ(.27/447ِّ(،ِّواتجِّالعروسِّ)66انظر:ِّاحلدوفِّاألنيقةِّوالت عريفاتِّالد قيقةِّ)صِّ

ِّبالِّكسر.ِِّّويفِّاالصَّالح:ِّأقل ِّعدفِّيصح ِّمنهِّفرضِّاملسألةِّأوِّفروضها

ِّ ِّفتح ِّ)انظر: ِّاجمليب ِّالفاض،ِّ(114ِّص)ِّالبقريِّوحاشية (،1/36القريب ِّوالعذب ،
(1/158.)ِّ

وهذاِّالت عريفِّخاصِّبملساضلِّالتِّفيهاِّفروض،ِّوبعضهمِّعر  ِّاألصلِّبلفظِّأعمِّمم اِّسبقِّ
ِّ.ِِِّّّوهو:ِّأقل ِّعدفِّخيرجِّمنهِّسهامِّاملسألةِّبالِّكسر؛ِّليشملِّمساضلِّالت عصيبِّأيضا ِّ

 .(5/262انظر:ِّالفقهِّامليس رِّ)
ِّ.الس ق م ِِّّضد ِِّّالص  ح ة:ِّم ِّتفعيل:ِّالل غةِّيفِّالت صحيحِّ(2)

ِّ(.2/507(،ِّولسانِّالعربِّ)1/381(،ِّوالص  حاحِّ)1/99انظر:ِّمجهرةِّالل غةِّ)

ِّاالصَّالح ِّويف ِّغريِّم ِّالرت كةِّيفِّمستحق  ِِّّكل  ِِّّنصيبِّمنهِّيتأت ىِّعدفِّأقل  ِِّّاستخراج:
ِّ.كسر

ِّانظر ِّالفاض،ِّوالعذبِّ،(1/227)ِّالغوام،ِّوكشفِّ،(1/396)ِّاملهمةِّالفصولِّشرح:
(1/159ِِّّ.) 

 أ(.40ِّ)املساضلِّوهي(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)
 يفِّ)ب(ِّ)واثن(.ِِّّ(4)
(،1/368ِّ،369ِّ(،ِّوشرحِّالفصولِّاملهمةِّ)2/690انظر:ِّالت عليقِّعلىِّنظمِّالآللئِّ)ِّ(5)

 (.36ِّ،1/35)ِّاجمليبِّالقريبِّ(،ِّوفتح4/166ومغنِّاحملتاجِّ)
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ِّ(1)حالةِّ:الفروضِّهاِّحالتانِّألن ِِّّ؛ةاِّاحنصرتِّاملخارجِّيفِّسبعةِّوالفروضِّست ِّوإّن ِّ
 وحالةِّتركيب.ِّ،انفراف

ِّاالنفرافِّحتتاج لثِّم ِّوالث ِِّّ،صفِّم ِّاثننيالن  ِِّّ:إىلِّمخسةِّمارجِّوهيِّففيِّحالة
ِّأربعةوالر ِِّّ،ثالثة ِّم  ِّست ِّوالس ِِّّ،بع ِّمثانيةلث ِّواِّ،ةدسِّم  ِّم  ِّالث ِِّّ،م  ِّألن ِِّّ؛لثانويسقط

 .(2)وهوِّثالثةِّ،لثِّواحدمرجهِّوالث ِّ
ِّالرت ِّ ِّأحالرت ِِّّألن ِِّّ؛كيبِّحيتاجِّإىلِّمرجنيويفِّحالة ِّأربعة ِّ:وال  كيبِّالِّخيرجِّع 

،ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.(5)اي  واملتب،ِّ(4)داخل واملت،ِّ(3)ماثل املت
                                                           

 تركيبِّففيِّحالةِّاالنفرافِّحيتاجِّإىل(.ِّيفِّ)ف(ِّ)حالِّانفرافِّوحالِِّّ(1)
(2)ِّ(ِّ ِّالآللئ ِّنظم ِّعلى ِّالت عليق ِّ)2/691انظر: ِّاهداية ِّوّناية ِّومغن2/42(، ِّاحملتاجِّ(،

(4/166). 
ِّمر ةِِّّ(3) ِّأفناه ِّاآلخر ِّاملتماثلنيِّعلى ِّأحد ِّس ل  ط ِّإذا ِّأن ه ِّوحقيقته ِّاملتساوي، ِّهو املتماثل:

ِّ(.3،3(ِّو)2،2يني،ِّمثل:ِّ)واحدة،ِّويسم ىِّالعدفانِّمتماثلنيِّأوِّمتساوِّ
(ِّ ِّاحملتاج ِّمغن ِّ)ل/4/169انظر: ِّاألحباب ِّحتفة ِّوشرح ِّاجمليب25ِّ(، ِّالقريب ِّوفتح أ(،

(1/89.) 
القليلِّفاخلِّيفِّالكثريِّفونِّاملتداخلِّ:ِّهوِّعبارةِّع ِّعدففي ِّأقل هماِّجزءِّم ِّاألكثر،ِّفِّ(4)
ِّ.ِّالعكس

ِّالل ذانِّي فنِّأصغرمهاِّأكربمها، ن هِّمىتِّماِّط رحِّالقليلِّم ِّالكثريِّأيِّأِّوقيل:ِّاملتداخالنِّمها
ِّ(.3ِّ،6(ِّو)2ِّ،4وي سم ىِّالعدفانِّمتداخلنيِّأوِّمتناسبني،ِّمثل:ِّ)ِّ،أكثرِّم ِّمر ةِّأفناه

ِّانظر ِّاجمليبِّالقريبِّوفتحِّ،(أ25ل/)ِّاألحبابِّحتفةِّوشرحِّ،(4/166)ِّاحملتاجِّمغن:
(1/89ِّ،90.) 

ِّاكِّْبزءِّم ِّاألجزاء.ِّاملتباي :ِّهوِّعبارةِّع ِّعدفي ِّمتفاضلنيِّليسِّبينهماِّاشرتِِّّ(5)
ِّأوِّ ِّمتباينني ِّالعدفان ِّوي سم ى ِّالواحد، ِّإال ِّي فنيهما ِّال ِّالل ذان ِّمها ِّاملتباينان ِّأيضا : ويقال

ِّ(.3ِّ،4ِّ(ِّو)2ِّ،3متخالفني،ِّمثل:ِّ)
ِّانظر ِّاجمليبِّالقريبِّوفتحِّ،(ب25ل/)ِّاألحبابِّحتفةِّوشرحِّ،(4/166)ِّاحملتاجِّمغن:

(1/89.) 
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ِّ،ِّملكسدسِّوثلثِِّّ(3)داخلأوِّالت ِِّّ،كسدسِّوسدسِِّّ(2)ماثلإنِّكانِّمعِّالت ِّف،ِّ(1)واملتوافق
ِّ.(5)أحدِّالعدفي ِّأوِّأكثرمهاِّأصلِّاملسألةِّألن ِِّّ؛إىلِّمرجِّ(4)حيتجِّجمموعهما

ِّالت ِّ ِّمع ِّكان ِّالت ِِّّ(6)باي وإن ِّالفروضِّبضربأو ِّجلميع ِّمرج ِّإىل ِّاحتاج ِّ(7)وافق
قو ف ِّ

ِّ.(9)إىلِّمرجنيِّآخري ِّفاحتجناِّ،أحدمهاِّأوِّمجلتهِّيفِّكاملِّاآلخرِّ(8)

                                                           

ِّعدفيِّ(1) ِّع  ِّعبارة ِّهو ِّاثننيِّاملتوافق: ِّأبجزاء، ِّأو ِّْبزء ِّاشرتاك ِّبينهما ِّمتداخلني ِّغري  
ِّفأكثر.ِّ

ِّويسم ى ِّأكربمها، ِّفالِّيفنِّأصغرمها ِّاثلث، ِّعدف  ِّمنهما ِّالل ذانِّيفنِّكال  ِّمها ِّويقالِّأيضا :
ِّ(.6ِّ،8(ِّو)4ِّ،6مشرتكني،ِّمثل:ِّ)ِّأوِّمتوافقنيِّالعدفان

ِّانظر ِّاجمليبِّالقريبِّوفتحِّ،(أ25ل/)ِّاألحبابِّحتفةِّوشرحِّ،(4/169)ِّاحملتاجِّمغن:
(1/89.) 

 يفِّ)ف(ِّ)املتماثل(.ِِّّ(2)
 يفِّ)ب(ِّوِّ)ف(ِّ)املتداخل(.ِِّّ(3)
 يفِّ)ب(ِّ)جمموعها(.ِِّّ(4)
 .(4/166)ِّاحملتاجِّومغنِّ،(2/42)ِّاهدايةِّّناية:ِّانظرِّ(5)
 وافق(.ِّباي (،ِّويفِّ)ف(ِّ)املتباي ِّأوِّالت ِّوافقِّوالت ِّيفِّ)ب(ِّ)الت ِِّّ(6)
 يفِّ)ب(ِّ)يضرب(.ِِّّ(7)
ِّم ِّالعدفي ِّعلىِّالعدفِّاملفنِّهما،ِّوي سم ىِّأيضا ِِّّالو ف ق:ِّ(8) هوِّاحلاصلِّم ِّقسمةِّكل  
ِّراجعا .ِّ

 (.1/153(،ِّوالعذبِّالفاض،ِّ)1/89انظر:ِّفتحِّالقريبِّاجمليبِّ)
 (.4/166ِّ،167)ِّاحملتاجِّومغن ،(2/42)ِّاهدايةِّّناية:ِّانظرِّ(9)
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باي ِّومعِّالت ِِّّ،دسبعِّوالس ِّوافقِّتركيبِّالر ِّوهوِّمعِّالت ِِّّ،عشرِّ(3)(2)/اثنِّ(1):أحدمها
أوِِّّ،أوِّربعِّوثلثِّ،ربعِّوسدسِّ(5)عدفِّ/لهِّهِّأقل ِّألن ِّ؛ِّ(4)لثنيلثِّأوِّالث ِّبعِّوالث ِّتركيبِّالر ِّ
ِّ.(6)ربعِّوثلثان
ِّوعشرونِّ(7):انوالث ِّ ِّالت ِِّّ،أربعة ِّمع ِّتوهو ِّالث ِّوافق ِّ/والس ِّركيب ِّ(8)دسم  ومعِّ،

ِّ.(10)أوِّمث ِّوثلثانِّ،عدفِّلهِّمث ِّوسدسِّهِّأقل ِّألن ِّ؛ِّ(9)لثنيم ِّوالث ِّباي ِّتركيبِّالث ِّالت ِّ
ِّيتصو ِّ ِّالث ِّوال ِّاجتماع ِّوالث ِّر ِّ(11)لثم  ِّالس ِّ، ِّاملخارجِّيف ِّبذلكِّاحنصار بعةِّفظهر

ِّ.املذكورة
                                                           

 يفِّ)ب(ِّ)إحدامها(.ِِّّ(1)
 .ِّوابوهوِّالص ِِّّ(عشرِّيفِّ)ج(ِّوِّ)ف(ِّ)اثناِّ(2)
 ب(.39)اثنِّعشر(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(3)
 لثان(.ِّلثِّالث ِّلثان(،ِّويفِّ)ف(ِّ)والث ِّلثِّأوِّالث ِّلثان(،ِّويفِّ)ج(ِّ)والث ِّلثِّوالث ِّيفِّ)ب(ِّ)والث ِِّّ(4)
 أ(.13)لهِّربعِّوسدس(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(5)
ِّانظرِّ(6) 2/691ِّ)ِّالآللئِّنظمِّعلىِّالت عليق: ِّوّناية(692، ِّومغنِّ،(2/42)ِّاهدايةِّ،
 .(4/167)ِّاحملتاج

 انِّيفِّأربعةِّوعشرون(.ِّيفِّ)ف(ِّ)والث ِِّّ(7)
 ب(.40ِّباي (ِّبدايةِّ)ف/دسِّومعِّالت ِّ)والس ِِّّ(8)
 لثان(.يفِّ)ب(ِّوِّ)ج(ِّ)والث ِِّّ(9)
ِّانظرِّ(10) 2/692ِّ)ِّالآللئِّنظمِّعلىِّالت عليق: ِّوّناية(693، ِّومغن ،(2/42)ِّاهدايةِّ،
 (.4/167)ِّاحملتاج

ِّأوِّالز ِِّّ(11) ِّالث م ِّفرضِّالز وجة ِّوأوالفها،ِّألن  وجاتِّمعِّالفرعِّالوارث،ِّوالث لثِّفرضِّاألم  
ِّوهمِّساقَّونِّبلفرعِّالوارث،ِّوهيِّمرفوفةِّبهِّإىلِّالس دس.

،ِّوّنايةِّاهدايةِّ(1/369)ِّاملهمةِّالفصولِّ،ِّوشرح(2/712)ِّالآللئِّنظمِّعلىِّالت عليق:ِّانظر
ِّ.(1/44،ِّوفتحِّالقريبِّاجمليبِّ)(4/167)ِّاحملتاجِّومغن (،2/57)

= 
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ِّاملصن  ِّ ِّذكره ِّوما ِّقدماء ِّعليه ِّالذي ِّهو ِّفيها ِّاحلصر ِّم  وزافِِّّ،األصحابف
وذلكِّيفِّمساضلِِّّ،ستةِّوثالثونِّ:انوالث ِِّّ،مثانيةِّعشرِّ:أحدمهاِّ،رونِّأصلنيِّآخري املتأخ  ِّ
ِّ.(3)ماِّسيأيتِّعلىِّ(2)لهِّ(1)حيثِّكانِّثلثِّالباقيِّبعدِّالفروضِّخريِّ،واإلخوةِّاجلد  ِّ

َكَمذَمإَ )فَمَ:قال نَاَمَ هَمصلَأأَمفَمَ،فَ صَ ن َوَم/َفَ صَ وَنَ أمََ،يَمقَ اَبَممَموَمَفَ صَ ن ََةَ لَمسأَميفَالَمَانَما
َ.(4)(نيَ اثنَم

                                                           

= 

ِّالث م ِّالِّيكونِّإالِّللز وجةِّأوِّالز وجاتِّعندِّوأيضا ِّال ِّي تصو رِّاجتماعِّالث م ِّمعِّالر بع؛ِّألن 
وجوفِّالفرعِّالوارث،ِّوالر بعِّالِّيكونِّإالِّللز وجةِّأوِّالز وجاتِّعندِّعدمِّالفرعِّالوارث،ِّوللز وجِّعندِّ

ِّوجوفه.ِّ

ِّمعِّالز وجة.ِّوالِّجيتمعِّللز وجةِّمث ِّوربعِّيفِّفريضةِّواحدة،ِّوالِّجيتمعِّالز وج

ِّاجمليبِّالقريبِّوفتحِّ،(2/58)ِّاهدايةِّّنايةِّ،(1/369ِّ،370)ِّاملهم ةِّالفصولِّانظر:ِّشرح
(1/44.) 

كذاِّيفِّ)أ(ِّوِّ)ب(ِّوِّ)ف(،ِّولعل هِّعلىِّتقديرِّأن هِّاسمِّكانِّمؤخر،ِّوأم اِّيفِّ)ج(ِّ)خريا ِِّّ(1)
 له(.ِّ

ِّاملِّ(2) ِّمنهم: ِّعلماضنا ِّم  ِّكثري ِّ)وصح ح  ارف ين  :
ِّامل بط ِّس  ِّواب ِّقال ِّاحلرمني، ِّوإمام ت  و يل  ،

ِّشبيهانِّ ما ِّألّن  ِّوطاضفة؛ ِّقَّعِّاخل رب  ي  ِّوبه ِّأصالن، ما رونِّأّن  ِّواملتأخ   ِّوالن  و و ي ، ِّوالر اف ع ي ، الص الح،
ِّأصلهاِّ ِّأصلهاِّست ةِّبالت  فاقِّوملِّيقلِّأحد:ِّإن  مبسألةِّنصفِّوثلثِّماِّيبقىِّيفِّزوجِّوأبوي ،ِّفإن 

ِّ(.1/395ةِّفهذانِّكذلك(ِّشرحِّالفصولِّاملهمةِّ)اثنان،ِّوتصح ِّم ِّست ِّ

(ِّ ِّاهداية ِّّناية ِّاجمليبِّ(4/167)ِّاحملتاجِّومغن (،56ِّ-2/53وانظر: ِّالقريب ِّوفتح ،
(1/35ِّ،36.) 

 (.512انظر:ِّ)صِِّّ(3)
(4)ِِّّ ِّاملَّلبِّ)انظر: ِّ)صِِّّ(،9/132ّناية ِّللصرفيف ِّنظمِّوِِّّ(،107والكايف ِّعلى الت عليق
 (.1/107م،ِّ)(،ِّوكشفِّالغوا2/695ِّ،696الآللئِّ)

 [أ33أ/]
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ِِّّ:(1)ولهِّطريقانِّ،االثنانِّ:لالصلَالوَ 
 ِّ.(2)كزوجِّوأخِِّّ،إذاِّكانِّيفِّالورثةِّنصفِّوماِّبقيِّ:أحدمها

ِّونصفِّ:(3)انالث ِّ ِّنصف ِّالورثة ِّيف ِّكان ِّأم  ِِِّّّ،إذا ِّلغري ِّوأخت ،ِّ(4)كزوج
                                                           

(1)ِِّّ ِّ)ص ِّمتصره ِّيف ِّكما ِّللحويف   ِّفيها ِّموافقا  ِّطرقا  ِّالش ارح ِّمس اها226ِّمس اها ِّبينما ،)
(ِّ ِّاجمليب ِّالقريب ِّفتح ِّيف نش ور ي  ِّالفاض،ِّ)1/36الش   ِّالعذب ِّيف ِّالفرضي ِّوإبراهيم )1/160ِّ)

ِّوغريمهاِّمساضل،ِّوالِّمشاحةِّيفِّاالصَّالح.

ِّعنها:ِّ)ورأيتِّاالشتغ الِّبذلكِّوأمثلتهِّمم اِّالِّطاضلِّحتته،ِّفلنقتصرِّم ِّكتابِّوقالِّالس بك ي 
ل ه (ِّاالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّبتحقيقِّحس ِّالفيفيِّ ِّس اح  الفراض،ِّعلىِّهذا،ِّفإن هِّحبرِّالِّيكاف ِّي در ك 

ِّ(.773ِّ)صِّ

نش ور ي ِّ:ِّ)فاعلمِّأن ِّللصولِّاعتباري :ِّ ِّوقالِّالش  

ِّأنِّينظرِّيفِّنوعِّالفرضِّانفرافا ِّواجتم ِّويسم ىِّأحدمها: ِّعم  ِّأيخذه، ِّالن ظر اعا ِّمعِّقَّع
ِّاملنظورِّفيهِّهبذاِّاالعتبارِّمساضل،ِّومس اهاِّاحلويف  ِّردمهِّهللاِّطرقا .

ِّاالعتبارِّ ِّهبذا ِّفيه ِّاملنظور ِّويسم ى ِّأيخذه، ِّإىلِّم  ِّالن ظر ِّكذلكِّمع ِّفيه ِّينظر ِّأن الث ان:
عاضلةِّتسعةِّومخسون،ِّوصورهاِّتزيدِّصورا ،ِّوكل ِّمنهماِّحمصور،ِّفمساضلِّاألصولِّالت  سعةِّعاضلةِّوغريِّ

ِّمئة(ِّفتحِّالقريبِّاجمليبِّ)  (.1/36ِّعلىِّست  
ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(2)

ِِِّّّ2ِّ
1ِّزوجِّ(45)

2

 1ِّ
1ِِّّبِّشقيقِّأوِّألبِّأخِّ  

 يفِّ)ب(ِّ)والث ان(ِّبزايفةِّالواو.ِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِّّّ2ِّ
1ِّزوجِّ(46)

2

 1ِّ
1ِّأختِّلغريِّأمِّ

2

 1ِّ  
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ِّت ِِّّ(1)وهذه ِّالنصفي ِّسم ِّاملسألة ِّى ِّلناة؛ ِّليس ِّمناصفةِّ(2)إذ ِّاملال ِّيراثن ِّفرضا ِِّّشخصان
ِّ.(3)إذِّليسِّيفِّالفراض،ِّنظريهاِّ؛ىِّاليتيمةسم ِّوت ِِّّ،سوامها

َكَمذَمإَ )وَمَ:قال َانَ ثمَلَأث أَوَمَثَ لَأوَث َأأمََيَمقَ اَبَممَموَمَانَ ثمَلَأوَث َأأمََيَمقَ اَبَممَموَمَثَ لَأةَث َألَمسأَميفَالَمَانَما
َ.(5)(ةَ الثَمثمََ(4)ناَ/مَ هَمصلَأأَمفَم

ِِّّ:(6)ولهِّثالثِّطرقِّ،الثةالث ِِّّ:اينالصلَالثَ 
وعم  ِِّّكأم  ِِِّّّ،ونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّثلثِّوماِّبقيأنِّيكِّ:أحدها

(7). 

                                                           

 سألةِّوهذهِّتسم ى(.يفِّ)ف(ِّ)وهيِّاملِّ(1)
 )لنا(ِّالِّتوجدِّيفِّ)ف(.ِِّّ(2)
،ِّوفتحِّالقريبِّاجمليبِّ(4/165)ِّاحملتاجِّ(،ِّومغن2/764انظر:ِّشرحِّالفصولِّاملهم ةِّ)ِّ(3)

نش ور ي ةِّ)ص1/36ِّ)  (.159ِّ(،ِّوالت حفةِّاخلريي ةِّعلىِّالفواضدِّالش  
 أ(.40ِّ)م ِّثالثة(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(4)
ِّاملَّلبِّ)ِّ(5) ِّّناية ِّنظمِِّّ،(107ِّص)ِّللص رفيفِّوالكايف (،9/132انظر: ِّعلى والت عليق
 (.1/108ِّ،109(،ِّوكشفِّالغوام،ِّ)2/696ِّ،697الآللئِّ)
(6)ِّ(ِّ ِّاجمليب ِّالقريب ِّفتح 1/36ِّانظر: ِّ)ص ِّللحويف   ِّالفراض، ِّيف ِّواملختصر ،)227ِّ،
228(ِّ  (.1/160ِّ(،ِّوالعذبِّالفاض،ِّ)2/565(،ِّوشرحهِّللس َّ ي  

ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِّ(7)

ِِِّّّ3ِّ

1ِّأمِّ(47)

3

 1ِّ

2ِِّّبِّعمِّ
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وعم  ِِّّكأختنيِّشقيقتنيِّأوِّألبِِّّ،أنِّيكونِّم ِّلهِّثلثانِّوماِّبقيِّ:انالث ِّ
(1). 

ِّالث ِِّّ:الثالث ِّ ِّله ِّم  ِّيكون ِّوالث ِّأن ِّوأختنيِِِّّّ،لثانلث ِّألب ِّأو ِّشقيقتني كأختني
/ألم  ِّ

(2)ِّ(3).ِّ
َكَمذَمإَ )وَمَ:قال َرَأيهَمفَ َانَما َبَممَموَمَعَ بَأا َرَأأمََ،يَمقَ ا َبَممَموَمَفَ صَ ن َوَمَعَ بَأو َمَ هَمصلَأأَمفَمَ،يَمقَ ا نَا

َ.(4)ة(عَمرب َمأَم
ِِّّ:(5)ولهِّثالثِّطرقِّ،األربعةِّ:الثالصلَالثَ 

                                                           

ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِّ(1)
ِِِّّّ3ِّ

2ِّأختانِّشقيقتانِّأوِّألبِّ(48)

3

 2/1ِّ
1ِِّّبِّعمِّ  

 أ(.41.ِّقال:(ِّبدايةِّ)ف/)ألم  ِِّّ(2)
ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِِّّ(3)

ِِِّّّ3ِّ3ِِّّ×2ِِّّ=6ِّ
2ِّأختانِّشقيقتانِّأوِّألبِّ(49)

3

 2/1ِّ4/2ِّ
1ِّأختانِّألمِّ

3

 1ِّ2/1ِّ  
ذاِّكانِّفيهاِّربعِّوثلثِّماِّيبقىِّوماِّبقي،ِّوذلكِّبعتدافِّوأيضا ِّيكونِّأصلهاِّم ِّأربعةِّإِّ(4)

،ِّوسيأيتِّذكرِّهذهِّالَّ ريقِّثلثِّماِّيبقىِّمعِّبقيةِّالفروضِّاملقد رة،ِّفتصريِّاألصولِّتسعةِّالِّسبعة
ِّم ِّكالمِّالش ارحِّردمهِّهللا.

ِّاملَّلبِّ) ِّّناية 9/132ِّانظر: 107ِِّّص)ِّللصرفيفِّوالكايف (،133، والت عليقِِّّ،(108،
 (.1/110(،ِّوكشفِّالغوام،ِّ)2/697ِّ،698)ِّعلىِّنظمِّالآللئ

ِّانظرِّ(5) ِِّّ،(1/37)ِّاجمليبِّالقريبِّفتح: ِّ)ص ِّللحويف ِّالفراض، ِّيف ،226ِّواملختصر
 (.1/161)ِّالفاض،ِّوالعذبِّ،(2/563)ِّ(،ِّوشرحهِّللس َّ ي  227ِّ
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كزوجةِّوعم  ِِِّّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّربعِّوماِّبقيِّ:أحدها
(1). 

ِّبقيِّ:انالث ِّ ِّونصفِّوما ِّربع ِّله ِّم  ِّفيهم ِّيكون ِّبنتِّاب ِِِّّّ،أن كزوجِّوبنتِّأو
 .(2)وأخ

ِّ.(3)كزوجةِّوأبوي ِِّّ،يكونِّم ِّلهِّربعِّوثلثِّماِّيبقىِّوماِّبقيأنِِّّ:الثالث ِّ

                                                           

ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِِّّ(1)

ِِِّّّ4ِّ

1ِّزوجةِّ(50)

4

 1ِّ

3ِِّّبِّعمِّ
 
ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِِّّ(2)

ِِِّّّ4ِّ

1ِّزوجِّ(51)

4

 1ِّ

1ِّبنتِّأوِّبنتِّاب ِّ

2

 2ِّ

1ِِّّبِّأخِّشقيقِّأوِّألبِّ
 
،ِّويفِّاعتدافهِّ(14جلدولِّرقمِّ)يفِّاتقد متِّصورهتاِّقدِّوِّالع م ر ي  ت نيِّهذهِّإحدىِّاملسألتنيِِّّ(3)

ِّثلثِّماِّيبقىِّمعِّبقيةِّالفروض،ِّفتكونِّاألصولِّ ثلثِّماِّيبقىِّمعِّبقيةِّالفروضِّنظر،ِّفإم اِّأنِّي عد 
ِّيفِّالغر اوي ِّتسعة،ِّوإم اِّأنِّالِّي عد ِّ ه،ِّفتكونِّاألصولِّست  ة،ِّإالِّإذاِّكانِّاملرافِّبثلثِّالباقيِّفرضِّاألم  

ِّردمهِّهللاِّ ِِّّ-(641ِّكماِّيفِّاالبتهاجِّ)صِِِّّّ-فقطِّعلىِّمذهبِّالس بك ي  يفِّتفريقهِّبنيِّفرضِّاألم  
ِّج علِّ ِّولكن ه ، ِّوالث انِّغريِّأصلي   ِّفاألو لِّأصلي ، ِّمعِّاإلخوة،

ِّيفِّالغر اوي ِّوفرضِّاجلد   ِّل ئال  للجد  
ِّينقصِّحظ ه،ِّواألصلِّفيهِّالعصوبة.ِّ

ي ةِّملِّيذكرهِّلعدمِّاعتدافهِّبه،ِّبينماِّالش ارحِّذكرهِّوجعلِّاألصولِّستة،ِّ ن ه  ولعل ِّصاحبِّاأل ش 
ِّمشاهبا ِّبذلكِّللح ويف  ِّ ِّعلىِّالغر اوي ِّفقط، (239ِِّّ-226صِّ)ِّمتصرهِّيفِّواقتصرِّبلت مثيلِّفيه

= 
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َكَمذَمإَ )وَمَ:قال َثأَأيهَمفَ َانَما َبَممَموَمَنَ ا َثأَأأمََيَمقَ ا َبَممَموَمَفَ صَ ن َوَمَنَ و َمَ هَمصلَأأَمفَمَيَمقَ ا نَا
َ.(1)ة(يَمانَ ثمَم

ِِّّ:(2)ولهِّطريقانِّ،مانيةالث ِِّّ:ابعالصلَالرَ 
 .(3)كزوجةِّواب ِّ،إذاِّكانِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّمث ِّوماِّبقيِّ:لاألو ِّ
ِّ.(5)كزوجةِّوبنتِّوأخِِّّ،م ِّلهِّمث ِّونصفِّوماِّبقيِّ(4)أنِّيكونِّ:انالث ِّ

                                                           

= 

ِّ ِّ)ص ِّالكايف ِّيف ِّللص رفيف ِّالآللئ112ِِّّ-107وأيضا  ِّنظم ِّعلى ِّالت عليق ِّيف ِّاجملدي ِّواب  ،)
ماِّملِّميث  الِّله.702ِِّّ-2/695) ِّ(ِّإالِّأّن 

ِّتسعة ِّاألصول ِّوجعلوا ِّبه ِّاعتدوا ِّالذي  ِّاألضم ة ِّ-9/132)ِّاملَّلبِّّنايةِّيفِّاجل وين ِِّّوم 
ِّاملارفين(134 ِّوسبط ِّكشفِّ، نش وري ،(121ِّ-1/107)ِّالغوام،ِّيف القريبِِّّفتحِّيفِّوالش  
 (.170ِّ-1/160،ِّوإبراهيمِّالفرضيِّيفِّالعذبِّالفاض،ِّ)(38ِّ-1/36)ِّيباجمل

ِّاملَّلبِّ)ِّ(1) ِّّناية ِّنظمِِّّ،(108ِّص)ِّللصرفيفِّوالكايف (،9/133انظر: ِّعلى والت عليق
 (.1/116(،ِّوكشفِّالغوام،ِّ)2/698ِّ،699الآللئِّ)
(،227ِّواملختصرِّيفِّالفراض،ِّللحويفِّ)صِِّّ،(1/37ِّ،38)ِّاجمليبِّالقريبِّفتح:ِّانظرِّ(2)

 (.1/161)ِّالفاض،ِّوالعذبِّ،(2/564)ِّوشرحهِّللس َّ ي  ِّ
ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِّ(3)

ِِِّّّ8ِّ
1ِّزوجةِّ(52)

8

 1ِّ
7ِِّّبِّاب ِّ  ِّأي:ِّيفِّالورثة.ِّ(4) 

ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِِّّ(5)
ِِِّّّ8ِّ

1ِّزوجةِّ(53)

8

 1ِّ
1ِّبنتِّ

2

 4ِّ
3ِِّّبِّأخِّشقيقِّأوِّألبِّ  
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ََةَأعَمرب َمالَمَهَ ذَ هَمف َم(َ:قال  .)ولَأعَأَالَت َماليت 
ِّ.(1)هامالس  ِِّّويفِّالفراض،ِّاخلروجِّع ِّحد  ِِّّ،العولِّأصلهِّاخلروجِّع ِّاحلد  ِّ

ِّالر ِّ ِّم  ِّمأخوذ ِّرفعتهعالتِّالن ِِّّ:يقالِّ،فعوهو ِّإذا ِّبذنبها ِّإذاِّوعِّ،اقة ِّامليزان ال
ِِّّ.(2)ارتفع

ِّ.(3)هامِّونقصانِّيفِّأنصباءِّالورثةِّوهوِّزايفةِّيفِّالس  ِّ
ِّذويِّالفروضِّت ِّ ِّضاقِّاملالِّع ِّسهام ِّأيِّترفعأيِّإذا ِّ؛سهام هاِّ(4)عالِّاملسألة

واحدِّمنهمِّأيخذِّفرضهِّعندِِّّكل ِِِّّّألن ِِّّ؛واحدِّبقدرِّ/فرضهِّعلىِّكل  ِِّّ(5)قصليدخلِّ/الن ِّ
ِّبتمامه ِّضاقِّاملِّ،االنفراف ِّاحلقوقِِّّفإذا ِّعلىِّقدر ِّيقتسموا ِّوجبِّأن ِّهبا ِّالوفاء الِّع 

 والوصااي.ِّ(6)يونالد ِّ/ِّكأصحاب
هللاِّعنهمِّحنيِّماتتِِّّ(7)حابةِّعلىِّالعولِّيفِّزمانِّعمرِّ/رضيوقدِّاتفقتِّالص ِّ

ِّحابةفجمعِّالص ِِّّ،لِّفريضةِّعاضلةِّيفِّاإلسالموكانتِّأو ِِّّ،امرأةِّيفِّعهدهِّع ِّزوجِّوأختني

                                                           

ِّللجص اصِّ)ِّ(1) ِّالقرآن ِّأحكام ِّوالن كتِّوال2/350انظر: ،)(ِّ ِّللماو رفي   (،1/450ِّع ي ون
 (.3/1085ِّوتفسريِّالر اغبِّاألصفهانِّ)

(،643ِّ(،ِّوالكلياتِّ)ص166ِّ(،ِّواملصباحِّاملنريِّ)ص11/482ِّانظر:ِّلسانِّالعربِّ)ِّ(2)
 (.30/68واتجِّالعروسِّ)

ِّهذاِّهوِّتعريفِّالعولِّاصَّالحا .ِّ(3)

ِّكشفِّالغوام،ِّ) ِّ)1/126انظر: ِّاهداية ِّوّناية ،)2/46ِّ ِّالقر47ِّ، ِّوفتح يبِّاجمليبِّ(،
(1/38ِّ.) 

 يفِّ)ف(ِّ)ترتفع(.ِِّّ(4)
(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(5)  ب(.40ِّ)الن قصِّعلىِّكل  
ِّب(.41ِّ)الديونِّوالوصااي(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(6)
 ب(.13ِّ)رضيِّهللاِّعنهمِّحني(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(7)

 [ب33أ/]
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وجِّملِّيبقِّفإنِّبدأتِّبلز ِّ،ِّ(1)لثنيصفِّوللختنيِّالث ِّجِّالن  ِّوِّفرضِّهللاِّتعاىلِّللز ِِّّ:وقالِّهم
ِّيبقِّللز ِِّّ،هماللختنيِّحق ِّ ِّعلي ِِّّ،هوجِّحق ِّوإنِّبدأتِّبألختنيِّمل ِّعليهِِّّ،فأشريوا فأشار

ِّبلعولِّ(2)اسالعب ِّ ِّ(3)رضيِّهللاِّعنه ِّوتركِّست ِِّّ(4)أرأيتِّ:وقال، ِّماتِّرجل ِّفراهملو ِّ،ة
ِّثالثة ِّأربعةِّ،ولرجلِّعليه ِّأجزاءِّ(5)جتعلِّأليسِّ،وآلخر ِّاملالِّسبعة فقالِِّّ،نعمِّ:فقال؟

                                                           

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(1)

ِِِّّّ6ِّ←ِّ7ِّ

1ِّزوجِّ(54)

2

 3ِّ

2ِّأختانِّلغريِّاألمِّ

3

 4/2ِّ
 
َّ ل بِّب ِّهاشمِّب ِّعبدِّم ن ا ،ِّعم ِّرسولِّهللاِّصل ىِِّّسهوَأبوَالفضلَالعب اِّ(2)

 
ب ِّعبدِّامل

ر ها ،ِّوأسلمِّقبل ِّ هللاِّعليهِّوسل م،ِّولدِّقبلهِّبسنتني،ِّوقيل:ِّبثالثِّسنني،ِّش ه دِّبدرا ِّمعِّاملشركنيِّم ك 
ِّخيرب،ِّوكانِّيكت مِّإسالمه،ِّمث ِّأظهرهِّيومِّفتحِّمك ة،ِّوشهدِّح نينا ِّوالَّ اض فِّوتبوك،ِّحد ثِّ ع ِّفتح 

ِّصل ىِّهللاِّعليهِّوسل مِّأبحافيث،ِّوروىِّعنهِّاأل حن فِّب ِّقيسِّوعبدِّهللاِّب ِّاحلارثِّوغريمها،ِّ الن ب  
ِّه.32ِِّّتويفِّسنةِّ

(،ِّواإلصابة2799ِّرقم3/163ِِّّ(،ِّوأسدِّالغابةِّ)1378رقم2/810ِِّّانظر:ِّاإلستيعابِّ)
 (.4525ِّرقم3/511ِِّّ)

هِّزيدِّب ِّاثبت،ِّووافقهِّعليهِّعمرِّب ِّوهوِّقولِّأو لِّم ِّقالِّب:ِّ)حزمِّع ِّالعولِّاب ِّقالِّ(3)
ِّواب ِّمسعوفِّغريِّمسند،ِّوذكر ِّعنهِّهذا،ِّورويِّع ِّعلي   يصح،ِِّّوملِّالعب اسِّع ِّاخلَّ اب،ِّوصح 

ِّ(.8/278)ِّاحملل ى(ِّوصح ِّع ِّش ريحِّونفرِّم ِّالت ابعنيِّيسري

اثبت،ِّوهوِِّّوقالِّالس بكي :ِّ)واختلفواِّيفِّأو لِّم ِّابتدأِّبذلك؟ِّقيل:ِّالعب اس،ِّوقيل:ِّزيدِّب 
ِّيفِّذلكِّيفِّجملسِّ ِّوتكل موا ِّكل هم، ِّولعل هم ِّب ِّأيبِّطالبِّرضيِّهللاِّعنهم، ِّعلي  ِّوقيل: الظ اهر،

 (.643عمر،ِّفإن ِّعمرِّماِّحكمِّحىتِّاستشارهمِّيفِّذلك(ِّاالبتهاجِّبتحقيقِّحس ِّالفيفيِّ)صِّ
 )رأيت(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 )جيعل(.ِِّّ(ج)ويفِِّّ،)ُنعل(ِّ(ب)يفِِّّ(5)
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اِّكربِّأظهرِّفلم ِِّّ،اسِّحينئذِّصغريا ِّوكانِّاب ِّعب ِِّّ،حابةِّعليهفأمجعِّالص ِِّّ،هوِّذاكِّ:اسالعب ِّ
 .للقاضيِّاحلسنيِّتبعا ِِّّ(2)ي ِّع ِّاف ِّكذاِّقالهِّالر ِّ،ِِّّ(1)اخلال 

ِّوأختِّأو ِِّّ:وقيل ِّوأم ِّزوج ِّهللاِّعنه ِّرضي ِّعمر ِّزم  ِّيف ِّاإلسالم ِّيف ِّأعيل ِّما ل
ِّعباسِّ،(4()3)قيقةش ِّاب  ِّلقول ِّاملوافق ِّأحصىِِّّن ِّإِّ:وهو الذي

                                                           

حِّبعدِّهذهِّالر  وايةِّ:ِّ)فالذيِّرويناهِّيفِّالس ن ِّالكبريِّنصفا ِّونصفا ِّوثلثا ِّقالِّاب ِّالص الِّ(1)
ِّزوجا ِّوأختا ِّوأم ا(ِّشرحِّ ِّصورهتا: ِّويكونِّعلىِّهذا ِّشيخِّالر  وايةِّيفِّالفراض،ِّاب ِّس راقة ِّرواه وكذا

ِّ(.3/503مشكلِّالوسيطِّ)

ِّ ي  
ِّالِّحيضرنِّهكذا(ِّمث ِّذكرِّروايةِّالب يه ق  وستأيتِّقريبا ،ِّالبدرِّاملنريِّوقالِّاب ِّامللق   :ِّ)هذا

ِّ(.16رقم7/245ِِّّ)

ِّكتبِّ ِّيف ِّوالذي ِّالفقه، ِّكتب ِّيف ِّمشهور ِّوهو ِّأورفه، ِّ)هكذا ِّحجر: ِّاب  ِّاحلافظ وقال
ِّ، ي  

 (.1412ِّرقم3/192ِِّّلخيصِّاحلبريِّ)ت ِّالاحلديثِّخال ِّذلك(ِّمث ِّذكرِّروايةِّالب يه ق 
 (.6/558ِّانظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر افعيِّ)ِّ(2)
ِّمنصورِّقالِّالس بِّ(3) ِّأبو ِّاألستاذ ِّالذيِّقاله ِّوهو ِّوأختِّألبِّوأم   ِّزوجِّوأم  ِّ)وقيل: كي :

ِّوالروايةِّوثلثا ،ِّونصفا ِِّّنصفا ِِّّعنهِّاملشهورِّويفِّعباس،ِّاب ِّلقولِّاملوافقِّألن هِّوغريه،ِّوهوِّالصحيح؛
(،ِّومبثله644ِّاألول(ِّاالبتهاجِّبتحقيقِّحس ِّالفيفيِّ)صِِّّتناسبِّوهيِّغريبةِّوثلثنيِّعنهِّنصفا ِّ
راجِّالوه اجِّ)صِّقالِّالز ِّ ي ِّيفِّالس    (.378رك ش 

ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(4)

ِِِّّّ6ِّ←ِّ8ِّ

1ِّزوجِّ(55)

2

 3ِّ

1ِّأمِّ

3

 2ِّ

1ِّأختِّشقيقةِّ

2

 3ِّ
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ِّجيعلِّيفِّاملالِّنصفا ِِّّعدفا ِِّّ(1)ج ِّال ِّملِّع ِّر ِّ فأي ِِّّ،صفانِّبملالذهبِّالن  ِِّّ،وثلثا ِِّّونصفا ِِّّمل
ِّم ِّقد ِّوأمي ِّهللاِّلوِّقد ِِّّ:قالِّمث ِِّّ؟موضعِّالثلث ِّم ِّأخ ِّوأخ ِِّّ،مِّهللاموا ِّعالتِّروا رِّهللاِّما
 .(2)فريضةِّأبدا ِّ
ِِّّ:رِّشيئانمِّواملؤخ ِّلِّعنهِّيفِّتفسريِّاملقد ِّقن ِِّّمث ِّ

ِّ/كانِّ(3)ه/أن ِِّّ:أحدمها ِّاملرياثِّقد  ِِّّ(4)إذا ِّحي  ج بِّع  ِّم ِّالِّبع،ِّالورثة ِّعليه م
جبِّحبال  .(5)حي 

                                                           

ِِّّع ال ج:ِّبفتحِّالعنيِّاملهملةِّوبعدِّاأللفِّالمِّمكسورةِّمث ِّجيم،ِّوهوِّموضعِّبلبافيةِّبهِّرمل.ِّ(1)

ن ِّ ن اءِّبقربِّالي م امةِّوأسفلهاِّبنجدِّورملِّعاجل:ِّجبالِّمتواصلةِّيت صلِّأعالهاِّبلد ه  اء،ِّوالد ه 
ِّ.العرب(ِّأرضِّأبكثرِّحييطِّعاجلِّ)ورمل:ِّالبكريِّويت سعِّاتساعا ِّكثريا ،ِّحىتِّقال

رت ِِّّبنوِّينزهاِّوالق ر ايتِّف  ي دِّبنيِّرمالِّوقالِّأبوِّعبيدِّهللاِّالسكون:ِّ)عاجل ِّ.طي ء(ِّم ِّحب 

ِّإىلِّحاضلِّمدينةِّقربُِّندِّمشالِّيفِّر ِّميِّالعرب،ِّبالفِّيفِّعظيمِّرملِّوقالِّعاتقِّاحلريب:ِّ)هو
م هِّمس   يِّوقدِّت  ي م اء،ِّمشال ِّاليومِّوي سم ىِّمت  ل ك ته ،ِّطي  ئِّم ِّقبيلةِّإىلِّنسبةِّ«حب  رت  يِّرمل»ِّالغ ريب ِِّّق س 
ِّالنبويةِِّّم ِّالد  ع صِّأوِّالق و زِّوهوِّن ف د،ِّمجعِّ«النفوف» ِّالسرية ِّيف ِّاجلغرافية ِّاملعامل ِّمعجم الر مل(

ِّ(.197)ص

ِّ)وان ِّالص  حاح ِّومعجم1/330ظر: ِِّّالبالفِّأمساءِّم ِّاستعجمِّماِّ(، ِّللبكري   واملواضع
 (.161(،ِّواملصباحِّاملنريِّ)ص4/69ِّ،70ِّ(،ِّومعجمِّالبلدانِّللحمويِّ)3/913ِّ،914)

رقم6/414ِِّّرواهِّالبيهقيِّيفِّالس ن ِّالكربى،ِّكتابِّالفراض،،ِّببِّالعولِّيفِّالفراض،ِّ)ِّ(2)
ِّمتصرا 12457ِّ ِّواحلاكم ِّوقالِّ،(7985ِّرقم4/378ِّ)ِّالفراض،ِّبكتاِّيفِّ(، ِّحديثِّهذا:
ِّخيرجاه.ِِّّوملِّمسلمِّشرطِّعلىِّصحيح

ِّاأل لب ان  ِّيفِّاإلرواءِّ ِّيفِّالت لخيص،ِّوحس نه ِّالذ ه ب  ِّاحلاكمِّوسكتِّعنه ِّاألثرِّصح حه وهذا
 (.1706رقم6/145ِِّّ)

 أ(.42ِّ)أن هِّإذاِّكان(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)
 ِّأ(.41)كانِّبع،ِّالورثة(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(4)
 (.642انظر:ِّالتتمةِّللمتويلِّبتحقيقِّمجيلةِّسلتِّ)صِِّّ(5)
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ِّكانِّبعضهمِّحي  ج ب ِِّّ:انوالث ِّ مِّقد  ِّ،ِّ/وجةوالز ِِّّ(1)وجكالز ِِِّّّ،م ِّفرضِّإىلِّفرضِّإذا
جبِّإىلِّفرضِّم ِّحي ِِّّألن ِِّّ؛ألخواتكالبناتِّواِِّّ،جبِّم ِّفرضِّإىلِّتعصيبعلىِّم ِّحي ِّ
فعلىِّهذاِِّّ،جبِّإىلِّتعصيبخبال ِّم ِّحي ِِّّ،قصِّعنهِّبعدِّذلكقِّإليهِّالن ِّآخرِّالِّيتَّر ِّ

ِّ.(2)علىِّاألختِّمِّاألم ِّوتقد ِِّّ،وجةوجِّوالز ِّمِّالز ِّيقد ِّ
 .(3)اسِّإالِّقليلوملِّأيخذِّبقولِّاب ِّعب ِّ

 :اِّقالهِّبوجوهِّوأجيبِّعم ِّ
ِِّّأن ِِّّ:(4)أحدها جبون ِّحي  ِّوالز ِّالز ِّاألوالف ِّفرضِّواألم ِِّّ،وجةوج ِّإىل ِّفرض ِّ،م 

ِّاألم ِّ ِّحيجبون ِّاإلخوة ِّأو ِّحي ِِّّ،كذلكِِّّواألخوات ِّغري ِّوم  ِّذلكِّجب ِّم  ِّأقوى ه
 ِّ.(5)وباحملج ِّ

ِّبلفرضِّاترة ِِّّأن ِِّّ:اثنيها وجاتِّوالز ِِّّ،عصيبِّأخرىوبلت ِِّّالبناتِّواألخواتِّيرث 
 .(8)قوىأِّ(7)وم ِّكانِّيرثِّم ِّوجهنيِّ،بلفرضِّ(6)الإالِّيرث ِِّّم ِّواأل

                                                           

 )كزوج(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
ِّانظرِّ(2) 642ِِّّص)ِّسلتِّمجيلةِّبتحقيقِّللمتويلِّالتتمة: ،643ِّ ِّحزمِّالب ِّواحمللى(،

(8/279ِّ،280.) 
ِّوأهلِِّّ(3) ِّحزم ِّواب  ِّوفاوف ِّوعَّاء ِّاحلسني ِّب  ِّعلي ِّب  ِّوحممد ِّاحلنفية ِّاب  ِّحممد منهم
ِّالظ اهر.ِّ

ِّاحل ِّاملَّلبِّ)8/130اويِّالكبريِّ)انظر: ِّوّناية ِّبتحقيق9/138ِّ(، ِّواالبتهاجِّللس بكي   ،)
 (.8/280ِّ(،ِّواحمللىِّالب ِّحزمِّ)648ِّ،649حس ِّالفيفيِّ)صِّ

 حداها(.ِّإ)ِّ(ب)يفِِّّ(4)
ِّانظرِّ(5) ِّللعمرانِّ(644ِّ،643ِّص)ِّسلتِّمجيلةِّبتحقيقِّللمتويلِّالتتمة: ِّوالبيان ،

 .(654بكيِّبتحقيقِّحس ِّالفيفيِّ)صِّ(،ِّواالبتهاجِّيفِّشرحِّاملنهاجِّللس9/67)
 .ِّ(ف)ِّ)إال(ِّساقَّةِّم ِّ(6)
 )جهتني(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
 (.644ِّص)ِّسلتِّمجيلةِّبتحقيقِّللمتويلِّالتتمة:ِّانظرِّ(8)

 [أ34أ/]



 337َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّذكرهِّن ِّأِّ:اثلثها ِّالقو ِِّّ(1)ما ِّينتق،م  ِّوالضعف ِّزوجا ِِّّ(2)ة ِّتركت وثالثِِّّمب 
ِّأخواتِّمتفرقات.

ِّقولهِّفإن ِّ ِّالن  ِّالز ِِّّ:على ِّفيأخذ ِّأقوى ِّفاألختِّالش ِِّّ،صفوج ِّفرضهاِّوحينئذ قيقة
ِّ.(4)دسالس ِِّّوللختِّللم  ِِّّ،لثنيدسِّتكملةِّالث ِّالس ِِّّ(3)واألختِّللبِّ،صفالن  ِّ

ِّلك  ِِّّ،م ِّاألخواتِّحالةِّسقوطِّفلكل  ِِّّ،قوطحجبِّالس ِِّّ(5)اسعب ِّ/ِّ فإنِّاعتربِّاب
ِّأقواه  ِّ ِّاألبوي  ِّم  ِّبثالثةألّن ِِّّ؛األخت ِّتسقط ِّاالب ِّ،واالب ِّ،بألبِّ،(6)ا ِّ،واب 

ِّخبمسة ِّتسقط ِّاألب ِّم  ِّتسقطِّ،واألخت ِّالش ِِّّ(8)/بهِّ(7)مبا وبألخِِّّ،قيقةاألخت
ِّأيضا ِِّّم  ِّواألختِّم ِّاألِّ،قيقتنيوبألختنيِّالش ِِّّ،قيقالش ِّ ِّتسقطِّبهِِّّ،تسقطِّخبمسة مبا
ِّ.واجلد  ِِّّ،وبلبنتِّ،قيقةالش ِّ

                                                           

 )ذكر(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )يتنقص(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 (.ِّالسدسِّفرضهاواألختِّللبِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتاِّعلىِّقولِّاجلمهور:ِِّّ(4)

ِِِّّّ6ِّ←ِّ8ِّ

1ِّزوجِّ(56)

2

 3ِّ

1ِّأختِّشقيقةِّ

2

 3ِّ

1ِّأختِّألبِّ

6

 1ِّ

1ِّأختِّألمِّ

6

 1ِّ
 

 ب(.42)عب اسِّحجبِّالسقوط(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(5)
 )بثالث(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 )يسقط(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(7)
 ب(.41ِّ)بهِّاألختِّالش قيقة(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(8)
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ِّم  ِّاحل جب ِّاعترب ِّاملقد ِّاملقد ِّ/ِّوإن ِّإىل ِّاألم  ِِّّ،رر ِّم  ِّم ِِّّفاألخت جب ِّحت  ال
عصيبِّإذاِِّّحتجبِّم ِّالفرضِّإىلِّالت ِِّّ(1)قيقةالش ِّ/ِّواألختِّ،دسِّإىلِّماِّفونهِّأصال ِّالس ِّ

ِّدس.صفِّإىلِّالس ِّقيقةِّم ِّالن  ِّواألختِّم ِّاألبِّحتجبِّبلش ِِّّ،كانِّمعهاِّأخ
ِّكانِّكذلكِّملِّيك ِّبعضه  ِّ فلمِّيبقِِّّ،قصِّعليهِّأوىلِّم ِّاآلخرإبفخالِّالن ِِّّوإذا

ِّأشرانِّإليهِّكفاية.ِّ(3)وفيماِّ،والبحثِّيفِّذلكِّيَّولِّذكرهِّيفِّهذاِّاملختصر،ِّ(2)إالِّالعول
َكَمذَمإ َوَم(َ:قال/َ ََانَما َكَمأمََ،يَمقَ اَبَممَموَمَسَ دَأسَأَةَ لَمسأَمَالَميف  وَأمََ،ثَ لَأث َأَفَ صَ الن َ َعَممَمَانَمو

َ،ة َرَمشَمعَموَمَ،ةَ سعَمت َوَمَ،يةَ انَ ثمَموَمَ،ةَ بعَمَسَمىلمَإ ََولَأعَأيَت َمهَ وَمَ،ةَ تَ نَسَ اَمَ هَمصلَأأَمفَمَ،سَ دَأوَسَأأمََ،انَ ثمَلَأث َأ
َ.(4))كلَ نَذَممَ َرَمكث َمأمََولَأعَأالَت َموَم

ِِّّ:وهاِّثالثةِّوعشرونِّطريقا ِِّّ،ةالست ِِّّ:الصلَالامس
ِّ.(5)عشرِّطرقِّيفِّغريِّمساضلِّالعول

                                                           
 أ(.14ِّ)الشقيقةِّحتجب(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(1)
 (.644ِّ،646ِّص)ِّسلتِّمجيلةِّيقبتحقِّللمتويلِّالتتمة:ِّانظرِّ(2)
 )ويفِّما(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
وأيضا ِّيكونِّأصلهاِّم ِّستةِّإذاِّكانِّفيهاِّسدسانِّوماِّبقي،ِّأوِّسدسِّوثلثِّوماِّبقي،ِِّّ(4)

أوِّسدسِّوثلثانِّوماِّبقي،ِّأوِّنصفِّوثلثِّماِّيبقىِّوماِّبقي،ِّعلىِّاعتدافِّثلثِّماِّيبقىِّمعِّبقيةِّ
ِّالفروضِّاملقدرة.ِّ

ِّنظمِّعلىِّوالت عليقِّ،(108ِّ،109ِّص)ِّللصرفيفِّوالكايفِّ،(9/133)ِّاملَّلبِّّناية:ِّانظر
 (.1/112ِّ،114)ِّالغوام،ِّوكشفِّ،(2/699،700)ِّالآللئ

ِّأحدِّعشرِّطريقا ،ِّفلمِّيذكرِّالش ارحِّطريقِّالث لثنيِّوالس دسنيِّومثاله:ِِّّ(5) ا بلِّالصحيحِّأّن 
ِّأختانِّشقيقتانِّوأمِّوأخِّألمِّ،ِّوهذهِّصورهتا:ِّ

ِِِّّّ6ِّ
2ِّأختانِّشقيقتانِّ(57)

3

 4/2ِّ
1ِّأمِِّّ

6

 1ِّ
1ِّأخِّألمِّ

6

 1ِّ
ِّانظر ِّ)صِِّّ،(1/37)ِّاجمليبِّالقريبِّفتح: ِّيفِّالفراض،ِّللحو يف   (،231ِّ-228واملختصر

 (.163ِّ،1/162)ِّالفاض،ِّوالعذبِّ،(2/566)ِّوشرحهِّللس َّ ي  ِّ

 [ب34أ/]

 [أ35أ/]
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 .مساضلِّالعولِّ(1)يف/ِّالثةِّعشرِّطريقا ِّوث
 ِّ:التِّيفِّغريِّمساضلِّالعولِّ(2)رقفالَّ ِّ
كأحدِّاألبوي ِّمعِّاالب ِّأوِّاب ِِِّّّ،إذاِّكانِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّسدسِّوماِّبقيِّ:لاألو ِّ

ِّ.(3)االب 
 .(4)كأبوي ِّمعِّاب ِِّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّسدسانِّوماِّبقيِّ:انالث ِّ
ِّم ِّ:الثالث ِّ ِّبقيِّأنِّيكونِّيفِّالورثة كأحدِّاألبوي ِّمعِِِّّّ،لهِّسدسِّونصفِّوما

 .(5)بنتِّواب ِّاب 

                                                           

 أ(.43ِّ)يفِّمساضلِّالعول(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)
 يفِّ)ف(ِّ)فالَّريق(.ِّ(2)
ِّ:ِّوهذهِّصورهتاِّ(3)

ِِِّّّ6ِّ
1ِّبِّأوِّأمِّأِّ(58)

6

 1ِّ
5ِِّّبِّاب ِّأوِّاب ِّاالب ِّ  

ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِِّّ(4)
ِِِّّّ6ِّ

1ِّأبِّ(59)

6

 1ِّ
1ِّأمِّ

6

 1ِّ
4ِِّّبِّاب ِّ  

ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِِّّ(5)
ِِِّّّ6ِّ

1ِّأبِّأوِّأمِّ(60)

6

 1ِّ
1ِّبنتِّ

2

 3ِّ
2ِِّّبِّاب ِّاب ِّ  
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ِّ(1)ابعالر ِّ ِّسدسانِّونصفِّ/وما: ِّم ِّله كأبوي ِّمعِِِّّّ،بقيِّ(2)أنِّيكونِّيفِّالورثة
 .(3)بنتِّواب ِّاب 
وأخِّألم  ِِّّكزوجِّوأم  ِِِّّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّنصفِّوثلثِّوسدسِّ:اخلامس

(4).ِّ
ِّ(6)كزوج،ِِّّ(5)ثِّماِّيبقىِّوماِّبقيأنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّنصفِّوثلِّ:افسالس ِّ

 .(7)وأبوي 
                                                           

 )والرابع(.ِّ(ف)يفِِّّ(1)
 أ(.42ِّ)وماِّبقيِّكأبوي (ِّبدايةِّ)ب/ِّ(2)
ِّهتا:وهذهِّصورِِّّ(3)

ِِِّّّ6ِّ

1ِّأبِّ(61)

6

 1ِّ

1ِّأمِّ

6

 1ِّ

1ِّبنتِّ

2

 3ِّ

1ِِّّبِّاب ِّاب ِّ
 
ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِّ(4)

ِِِّّّ6ِّ

1ِّزوجِّ(62)

2

 3ِّ

1ِّأمِّ

3

 2ِّ

1ِّأخِّألمِّ

6

 1ِّ
 
 (.ِّمعا ِّماِّيبقىِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(5)
 )لزوج(.ِّ(ب)يفِِّّ(6)
 (.13الع م ر ي  ت نيِّوقدِّسبقِّتصوريهاِّيفِّاجلدولِّرقمِّ)ِّوهيِّإحدىِّ(7)
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وبنتِِّّ(1)كأبوي ِّوبنتِِّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّ/ثالثةِّأسداسِّونصفِّ:ابعالس ِّ
 .(2)اب 

ِّبقيِّ:ام الث ِّ ِّوأخِّوأختِّألم  ِِّّكأم  ِِِّّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّسدسِّوثلثِّوما
 .(3)وعاصب
ِِّّ:اسعالت ِّ ِّوما ِّسدسِّوثلثان ِّله ِّم  ِّالورثة ِّيف ِّيكون ِّمعِِِّّّ،بقيأن ِّاألبوي  كأحد

 .(4)ابنتنيِّفأكثرِّوعاصب
                                                           

 )وبني(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِِّّ(2)

ِِِّّّ6ِّ
1ِّأبِّ(63)

6

 1ِّ
1ِّأمِّ

6

 1ِّ
1ِّبنتِّ

2

 3ِّ
1ِّبنتِّاب ِّ

6

 1ِّ  
ِّكأنِّيكونِّالعاصبِّأخا ِّشقيقاِّمثال ِّوهذهِّصورهتا:ِِِّّّ(3)

ِِِّّّ6ِّ
1ِّأمِِّّ(64)

6

 1ِّ
ِّأخِّألمِّ

1

3

 
1ِّ

1ِِّّأختِّألمِّ
3ِِّّبِّأخِّشقيقِّ  

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّثال ِّمِّاب ِّاب ِّالعاصبِّيكونِّكأنِِّّ(4)
ِِِّّّ6ِّ

1ِّأبِّأوِّأمِّ(65)

6

 1ِّ
2ِّبنتانِّ

3

 4/2ِّ
1ِِّّبِّاب ِّاب ِّ  

 [ب35أ/]
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ِّبقيِّ:العاشر ِّوما ِّوثلث ِّنصف ِّله ِّم  ِّالورثة ِّيف ِّيكون ِّوأم  ِِِّّّ،أن معِِّّكزوج
ِّ.(1)عاصب

ِِّّ:يفِّمساضلِّالعولِّ(2)الت/ِّرقالَّ ِّ
ِّ،وثالثةِّيفِّالعولِّإىلِّمثانيةِّ،أربعةِّمنهاِّيفِّالعولِّإىلِّسبعةِّ:وهيِّثالثةِّعشرِّطريقا ِّ
 .(3)واثنانِّيفِّالعولِّإىلِّعشرةِّ،وأربعةِّيفِّالعولِّإىلِّتسعة

 ِّ:فاألربعةِّالتِّتعولِّإىلِّسبعة
ِّمنهااألو ِّ ِّوسدسِّ:ل ِّنصفان ِّله ِّم  ِّاملسألة ِّيف ِّكان ِّوأختِّشقيقةِِِّّّ،إذا كزوج

ِّ.(4)وأختِّألب

                                                           

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّمثال ِِّّعم اِّشقيقا ِِّّالعاصبِّيكونِّكأنِِّّ(1)

ِِِّّّ6ِّ

1ِّزوجِّ(66)

2

 3ِّ

1ِّأمِِّّ

3

 2ِّ

1ِِّّبِّعمِّشقيقِّ
 
 ب(.43ِّ)التِّيفِّمساضل(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(2)
(،231ِّواملختصرِّيفِّالفراض،ِّللحويفِّ)صِِّّ،(1/40ِّ،41)ِّاجمليبِّالقريبِّفتح:ِّانظرِّ(3)

 (.166ِّ،1/164)ِّالفاض،ِّوالعذبِّ،(2/574ِّ،575)ِّوشرحهِّللس َّ ي  ِّ
ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِِّّ(4)

ِِِّّّ6ِّ←ِّ7ِّ

1ِّزوجِّ(67)

2

 3ِّ

1ِّأختِّشقيقةِّ

2

 3ِّ

1ِّأختِّألبِّ

6

 1ِّ
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ِّنصفِّوثلثانِّ:انالث ِّ ِّله ِّم  ِّالورثة ِّيف ِّيكون كزوجِّوأختنيِّشقيقتنيِّأوِِِّّّ،(1)أن
 ِّ.(2)ألب

كأختِّشقيقةِّوأختِِِّّّ،صفِّوثلثِّوسدسانأنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّنِّ:الثالث ِّ
 .(3)ةأوِّجد ِِّّوأم  ِِّّألبِّوأخوي ِّألم  ِّ

وأختنيِِّّوأخوي ِّألم  ِِّّكأم  ِِِّّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّسدسِّوثلثِّوثلثانِّ:ابعالر ِّ
 .(4)شقيقتني

                                                           

ِّ)وثلثان،ِّ(1) ِّألبِّالث الثِّأوِّشقيقتنيِّوأختنيِّكزوجِّقوله: ِّلهِّم ِّلورثةاِّيفِّيكونِّأن:
 ِّنصف(ِّالِّيوجدِّيفِّ)ب(.

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(2)
ِِِّّّ6ِّ←ِّ7ِّ

1ِّزوجِّ(68)

2

 3ِّ
2ِّأختانِّشقيقتانِّأوِّألبِّ

3

 4/2ِّ  
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(3)

ِِِّّّ6ِّ←ِّ7ِّ
1ِّأختِّشقيقةِّ(69)

2

 3ِّ
1ِّأختِّألبِّ

6

 1ِّ
1ِّأخوانِّألمِّ

3

 2/1ِّ
ةِّ 1ِّأمِّأوِّجد 

6

 1ِّ  
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِّّّ6ِّ←ِّ7ِّ
1ِّأمِّ(70)

6

 1ِّ
1ِّأخوانِّألمِّ

3

 2/1ِّ
2ِّأختانِّشقيقتانِّ

3

 4/2ِّ  
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ِِّّ:الثةِّالتِّتعولِّإىلِّمثانيةالث ِّ
وأم  ِّكزوجِّوأختِّشقيقةِِِّّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّنصفانِّوثلثِّ:لِّمنهااألو ِّ

(1).ِّ
ِّوسدسانِّ:انالث ِّ ِّنصفان ِّ/له ِّم  ِّالورثة ِّيف ِّيكون ِّأخواتِِِّّّ،أن ِّوثالث كزوج

 .(2)قاتمتفر  ِّ
ِّ/يفِّ:الثالث ِّ ِّيكون ِّوثلثانِّ(3)أن ِّوسدس ِّنصف ِّله ِّم  ِّوأختنيِِِّّّ،الورثة كزوج

 .(4)شقيقتنيِّوأختِّألم  ِّ
                                                           

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(1)
ِِِّّّ6ِّ ←8ِّ

1ِّزوجِّ(71)

2

 3ِّ
1ِّأختِّشقيقةِّ

2

 3ِّ
1ِّأمِّ

3

 2ِّ  
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(2)

ِِِّّّ6ِّ←ِّ8ِّ
1ِّزوجِّ(72)

2

 3ِّ
1ِّأختِّشقيقةِّ

2

 3ِّ
1ِّأختِّألبِّ

6

 1ِّ
1ِّأختِّألمِّ

6

 1ِّ  
 ب(.42ِِّّالورثة(ِّبدايةِّ)ب/)يفِّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِّّّ6ِّ←ِّ8ِّ
1ِّزوجِّ(73)

2

 3ِّ
2ِّأختانِّشقيقتانِّ

3

 4/2ِّ
1ِّأختِّألمِّ

6

 1ِّ  

 [أ36أ/]
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 ِّ:التِّتعولِّمساضلهاِّإىلِّتسعةِّ(1)األربعة/ِّ
ِّالورثِّ:لاألو ِّ ِّيف ِّيكون ِّل  أن ِّم  ِّنصف  ة ِّوس  ه ِّوثلث ِّوأخ  كِِّّ،دس  ان تِّ  زوج

ِّ.(3)وأختِّألبِّوأخوي ِّألم  ِِّّ(2)شقيقة/
وأختنيِِّّكزوجِّوأخوي ِّألم  ِِِّّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّنصفِّوثلثِّوثلثانِّ:انالث ِّ
 .(4)شقيقتني
ِّوسدسانِّ:الثالث ِّ ِّوثلثان ِّنصف ِّله ِّم  ِّالورثة ِّيف ِّيكون ِّوأختنيِِِّّّ،أن كزوج

وأم  ِِّّشقيقتنيِّوأخِّألم  ِّ
(5). 

                                                           
 أ(.44ِّ)األربعةِّالتِّتعول(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)
 ب(.14)شقيقةِّوأخوي ِّألم(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(2)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(3)

ِِِّّّ6ِّ←ِّ9ِّ
1ِّزوجِّ(74)

2

 3ِّ
1ِّأختِّشقيقةِّ

2

 3ِّ
1ِّأخوانِّألمِّ

3

 2/1ِّ
1ِّأختِّألبِّ

6

 1ِّ ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4) 
ِِِّّّ6ِّ←ِّ9ِّ

1ِّزوجِّ(75)

2

 3ِّ
1ِّأخوانِّألمِّ

3

 2/1ِّ
2ِّأختانِّشقيقتانِّ

3

 4/2ِّ ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِِّّ(5) 
ِِِّّّ6ِّ←ِّ9ِّ

1ِّزوجِّ(76)

2

 3ِّ
2ِّأختانِّشقيقتانِّ

3

 4/2ِّ
1ِّأخِّألمِّ

6

 1ِّ
1ِّأمِّ

6

 1ِّ  
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ِّأسداسِّ:ابعالر ِّ ِّوثالثة ِّنصفان ِّله ِّم  ِّالورثة ِّيف ِّيكون ِّوأم  ِِِّّّ،أن وثالثِِّّكزوج
ِّ.(1)قاتأخواتِّمتفر  ِّ
 ِّ:رقِّالتِّتعولِّإىلِّعشرةِّوهيِّاثنانالَّ ِّ
ِّكزوجِّوأختِِّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّنصفِّونصفِّوثلثِّوسدسانِّ:لاألو ِّ

وأم  ِِّّشقيقةِّوأخوي ِّأوِّأختنيِّألم  ِّ
 .(3)وأختِّألبِّ(2)

                                                           

ِّرهتا:ِّوهذهِّصوِِّّ(1)

ِِِّّّ6ِّ←ِّ9ِّ

1ِّزوجِّ(77)

2

 3ِّ

1ِّأمِّ

6

 1ِّ

1ِّأختِّشقيقةِّ

2

 3ِّ

1ِّأختِّألبِّ

6

 1ِّ

1ِّأختِّألمِّ

6

 1ِّ
 
 وألم(.ِّأختنيِّألمِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(2)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(3)

ِِِّّّ6ِّ←ِّ10ِّ

1ِّزوجِّ(78)

2

 3ِّ

1ِّأختِّشقيقةِّ

2

 3ِّ

1ِّأخوانِّأوِّأختانِّألمِّ

3

 2/1ِّ

1ِّأمِِّّ

6

 1ِّ

1ِّأختِّألبِّ

6

 1ِّ
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ِّوثلثِّوسدسأِّ:انالث ِّ ِّنصفِّوثلثان ِّله ِّم  ِّالورثة ِّيف ِّيكون ِّوأختنيِِِّّّ،ن كزوج
وأم  ِِّّشقيقتنيِّوأخوي ِّألم  ِّ

(1)ِّ.ِّ
ِّالش ِّسم ِّوت ِّ ِّ،(2)قضىِّفيهاِّ-ِّردمهِّهللاِّتعاىلِّ-القاضيِِّّحيا ِّر ِّش ِِّّألن ِِّّ؛ةي ِّحي  ِّر ِّىِّهذه

وخ ِّر ِّالف ِِّّىِّأم ِّسم ِّوت ِّ
 .(4)لكثرةِّسهامهاِّ؛(3)
يكونِّامليتِّإالِِّّ(5)ال/ِّيةِّأوِّتسعةِّأوِّعشرةالعولِّإىلِّمثانِّاِّسبقِّأن ِّوقدِّعلمِّمم ِّ

ِّاِّالِّتعولِّإىلِّذلكِّإالِّبزوج.ألّن ِِّّ؛امرأة
ِّأيضا ِّ ِّمر ِّالست ِِّّأن ِِّّوعلم ِّأربع ِّتعول ِّة ِّاألو ِِّّ،وأواترا ِِّّشفاعا ِّأات ِّيف ِّمبثلِّفتعول ل

ِّ.(7)ابعِّمبثلِّثلثيهاويفِّالر ِِّّ،الثِّمبثلِّنصفهاويفِّالث ِِّّ،انِّمبثلِّثلثهاالث ِِّّ(6)ويفِّ،سدسها
                                                           

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(1)
ِِِّّّ6ِّ←ِّ10ِّ

1ِّزوجِّ(79)

2

 3ِّ
2ِّأختانِّشقيقتانِّ

3

 4/2ِّ
1ِّأخوانِّألمِّ

3

 2/1ِّ
1ِّأمِّ

6

 1ِّ  
(2)ِّ(ِّ ِّللع مر ان   ِّالبيان ِّ)9/65انظر: ِّالَّ البني ِّوروضة ِّاملهم ة6/63ِّ(، ِّالفصول ِّوشرح ،)

(2/759.) 
 (.794ِّوستأيتِّيفِّببِّامللق باتِّ)صِِّّ(3)
ِّبهِّقِّ(4) ِّتعول ِّما ِّأكثر ِّوهو ِّبثلثيها ِّعالت ا ِّألّن  ِّالف ر وخ  ِّأم  ِّ)مس   يت ِّاملارف ين  : ِّسبط ال

ِّ(.2/759الفراض،،ِّشبهوهاِّبَّاضرةِّومعهاِّأفراخها(ِّشرحِّالفصولِّاملهمةِّ)

 (.2/276ِّ،ِّوّنايةِّاهدايةِّ)(6/63)ِّالَّ البنيِّوروضةِّ،(9/65)ِّللع مر ان  ِِّّوانظر:ِّالبيان
 ب(.44ِّبدايةِّ)ف/)الِّيكونِّامليت(ِِّّ(5)
 .ِّ(ِّ)والث ان(ِّبدونِّ)يف(ف)يفِِّّ(6)
 )ثلثها(.ِّ(ج)يفِِّّ(7)
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َكَمذَمإ َوَم(َ:(1)القَم/َ رَشَمَعَمنَاثنمَاَمَ هَمأصلَأسَفَمدَأانَأوَسَأثمَلَأث َأَأوَعَثلثبَأعَالرَ مَمَانَما
َ.(2))كلَ نَذَممَ َرَمكث َمىلَأَمإ ََولَأعَأالَت َمرَوَمشَمةَعَمعَمب َمسَمرَوَمشَمةَعَمسَمخَمرَوَمشَمةَعَمثَمالمَىلَثَمولَإَ عَأت مَوَم

َالسَ  ِّعشرِّ:ادسالصل ِّعشرِّ(3)وهاِّ،االثنا ِّغريِّ،طريقا ِِّّأربعة ِّيف ِّمنها ِّمخسة
 وتسعةِّمنهاِّيفِّمساضلِّالعول.،ِّ(4)مساضلِّالعول
ِّ:رقِّالتِّيفِّغريِّمساضلِّالعولفالَّ ِّ
ِّبقيِّ:لاألو ِّ ِّربعِّوسدسِّوما ِّكانِّيفِّالورثةِّم ِّله كزوجِّوأحدِّاألبوي ِّمعِِِّّّ،إذا

ِّ.(5)اب 
                                                           

 أ(.43ِّ)قال:ِّوإذاِّكان(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(1)
ِّعلىِّوالت عليقِّ،(110ِّ،111ِّص)ِّللص رفيفِّوالكايفِّ،(9/133)ِّاملَّلبِّّناية:ِّانظرِّ(2)

 (.1/117ِّ،118)ِّالغوام،ِّوكشفِّ،(2/700ِّ،701)ِّالآللئِّنظم
 ِّ،ِّبدونِّالواو،ِّوالِّتوجدِّيفِّ)ف(.(بعةِّعشرأرِِّّ)هاِّ(ب)يفِِّّ(3)
اِّالص حيحِّبلِّ(4) ِّبقي،ِّطريقِّالش ارحِّيذكرِّفلمِّست ةِّطرق،ِّأّن  :ِِّّومثالهِّالر بعِّوالث لثِّوما

ِّ:صورهتاِّوهذهِّزوجةِّوأم ِّوأخِّشقيق،
ِِِّّّ12ِّ

1ِّزوجةِّ(80)

4

 3ِّ
1ِّأمِّ

3

 4ِّ
5ِِّّبِّأخِّشقيقِّ

ِّانظر ِّ)صِّ،ِّواملخ(1/38)ِّاجمليبِّالقريبِّفتح: ِّ(،233ِّ،234تصرِّيفِّالفراض،ِّللح و يف  
 (.167ِّ،1/166)ِّالفاض،ِّوالعذب
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(5)

ِِِّّّ12ِّ
1ِّزوجِّ(81)

4

 3ِّ
1ِّأبِّأوِّأمِّ

6

 2ِّ
7ِِّّبِّاب ِّ  
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ِّ.(1)كزوجِّوأبوي ِّواب ِِّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّربعِّوسدسانِّوماِّبقيِّ:انالث ِّ
وأخِِّّكزوجِّوابنتنيِّفصاعدا ِِِّّّ،لورثةِّم ِّلهِّربعِّوثلثانِّوماِّبقيأنِّيكونِّيفِّاِّ:الثالث ِّ

ِّ.(2)شقيقِّأوِّألب
ِّكزوجِّوبنتِّوأم  ِِِّّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّربعِّونصفِّوسدسِّ/وماِّبقيِّ:ابعالر ِّ
ِّ.(3)وعاصب

                                                           

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(1)

ِِِّّّ12ِّ
1ِّزوجِّ(82)

4

 3ِّ
1ِّأبِّ

6

 2ِّ
1ِّأمِّ

6

 2ِّ
5ِِّّبِّاب ِّ

 
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(2)

ِِِّّّ12ِّ
1ِّزوجِّ(83)

4

 3ِّ
2ِّبنتانِّ

3

 8/4ِّ
1ِِّّبِّأخِّشقيقِّأوِّألبِّ

 
ِّكأنِّيكونِّالعاصبِّأخا ِّشقيقا ِّمثال ِّوهذهِّصورهتا:ِِِّّّ(3)

ِِِّّّ12ِّ
1ِّزوجِّ(84)

4

 3ِّ
1ِّبنتِّ

2

 6ِّ
1ِّأمِّ

6

 2ِّ
1ِِّّبِّأخِّشقيقِّ

 

 ب[36]أ/
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كزوجةِّوأخوي ِِِّّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّربعِّوثلثِّوسدسِّوماِّبقيِّ:اخلامس
ِّ.(2)بأوِّألِّ(1)ةِّوأخِّ/شقيقوجد ِِّّألم  ِّ

ِّ،ثالثةِّمنهاِّيفِّالعولِّإىلِّثالثةِّعشرِّ،وهيِّتسعةِّ:رقِّالتِّيفِّمساضلِّالعولالَّ ِّ
ِّ.(3)واثنانِّيفِّالعولِّإىلِّسبعةِّعشرِّ،وأربعةِّيفِّالعولِّإىلِّمخسةِّعشر

 :طرقِّالعولِّإىلِّثالثةِّعشرِّ
ِّكانِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّربعِّونصفِّوثلثِّ:لِّمنهااألو ِّ كزوجةِّوأختِّشقيقةِِِّّّ،إذا
وأخوي ِّألم  ِّ

(4).ِّ

                                                           

 أ(.45)شقيقِّأوِّألب(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(2)

ِِِّّّ12ِّ

1ِّزوجةِّ(85)

4

 3ِّ

1ِّأخوانِّألمِّ

3

 4ِّ

1ِّجد ةِّ

6

 2ِّ

3ِِّّبِّأخِّشقيقِّأوِّألبِّ
 
(3)ِّ(ِّ ِّاجمليب ِّالقريب ِّفتح 1/42ِّانظر: ِّ)ص ِّللح و يف   ِّالفراض، ِّيف ِّواملختصر ،)234-ِّ
 .ِّ(1/167)ِّالفاض،ِّ(،ِّوالعذب236

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِّّّ12ِّ←ِّ13ِّ

1ِّزوجةِّ(86)

4

 3ِّ

1ِّأختِّشقيقةِّ

2

 6ِّ

1ِّأخوانِّألمِّ

3

 4/2ِّ
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ِّوثلثانِّ:انالث ِّ ِّوسدس ِّربع ِّله ِّم  ِّالورثة ِّيف ِّيكون ِّوجد ِِِّّّ،أن ِّوأختنيِّكزوجة ة
ِّ.(1)شقيقتني
ِّلِّ:ث الالث ِّ ِّم  ِّالورثة ِّيف ِّيكون ِّونص  أن ِّربع ِّوسدس  ه ِّوبن  كِِّّ،ان  ف تِّ   زوج
وأم  ِِّّ(3)اب ِّ(2)/وبنت

(4).ِّ
 ِّ:طرقِّالعولِّإىلِّمخسةِّعشر

كزوجةِّوأخوي ِِِّّّ،نصفِّوسدسأنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّربعِّوثلثِّوِِّّ:لِّمنهااألو ِّ
ِّ.(5)ةوأختِّشقيقةِّأوِّألبِّوجد ِِّّأوِّأختنيِّألم  ِّ

                                                           
ِّا:وهذهِّصورهتِّ(1)

ِِِّّّ12ِّ←ِّ13ِّ
1ِّزوجةِّ(87)

4

 3ِّ
1ِّجد ةِّ

6

 2ِّ
2ِّأختانِّشقيقتانِّ

3

 8/4ِّ  
 ِّب(.43)وبنتِّاب (ِّبدايةِّ)ب/ِّ(2)
 (.ِّوأم  ِِّّاب وبنتِّاب ِّ)ِّ(ج)يفِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِّّّ12ِّ←ِّ13ِّ
1ِّزوجِّ(88)

4

 3ِّ
1ِّبنتِّ

2

 6ِّ
1ِّبنتِّاب ِّ

6

 2ِّ
1ِّأم ِِّّ

6

 2ِّ  
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(5)

ِِِّّّ12ِّ←ِّ15ِّ
1ِّزوجةِّ(89)

4

 3ِّ
1ِّأخوانِّأوِّأختانِّألمِّ

3

 4/2ِّ
1ِّأختِّشقيقةِّأوِّألبِّ

2

 6ِّ
1ِّجد ةِّ

6

 2ِّ  
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وأختنيِِّّكزوجةِّوأخوي ِّألم  ِِِّّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّربعِّوثلثِّوثلثانِّ:انالث ِّ
ِّ.(1)ألبوي ِّأوِّألب

ِّأسداسِّ:الثالث ِّ ِّربعِّونصفِّوثالثة ِّله ِّم  ِّوأختِِِّّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثة كزوجة
وأم  ِِّّشقيقةِّوأختِّألبِّوأختِّألم  ِّ

(2).ِّ
ِّوثلثانِّ:(3)ابعالر ِّ/ ِّوسدسان ِّربع ِّله ِّم  ِّالورثة ِّيف ِّيكون ِّألم  ِّكزوجِّوأبِّوجد ِِِّّّ،أن ِّة

                                                           

ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(1)

ِِِّّّ12ِّ←ِّ15ِّ

1ِّزوجةِّ(90)

4

 3ِّ

1ِّأخوانِّألمِّ

3

 4/2ِّ

2ِّأختانِّشقيقتانِّأوِّألبِّ

3

 8/4ِّ
 
ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(2)

ِِِّّّ12ِّ←ِّ15ِّ

1ِّزوجةِّ(91)

4

 3ِّ

1ِّأختِّشقيقةِّ

2

 6ِّ

1ِّأختِّألبِّ

6

 2ِّ

1ِّأختِّألمِّ

6

 2ِّ

1ِّأمِّ

6

 2ِّ
 
 أ(.15)الر ابعِّأن(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(3)
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ِّ.(1)وابنتنيِّأوِّبنتِّاب 
 ِّ:العولِّإىلِّسبعةِّعشرِّ(2)طريقا
ِّ ِّربعِّوثلثِّونصفِّوسدسانِّ(3)أنِّيكونِّ/يفِّ:أحدمها/ ِّم ِّله كزوجةِِِّّّ،الورثة

ِّ.(4)ةوأختِّشقيقةِّوأختِّألبِّوجد ِِّّوأخوي ِّألم  ِّ
ِّكزوجةِّوأخوي ِّألم  ِِِّّّ،وثلثانِّ(5)أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّربعِّوثلثِّوسدسِّ:انلث ِّا

                                                           

ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(1)

ِِِّّّ12ِّ←ِّ15ِّ

1ِّزوجِّ(92)

4

 3ِّ

1ِّأبِّ

6

 2ِّ

1ِّجد ةِّألم  ِِّّ

6

 2ِّ

2ِّبنتانِّأوِّبنتاِّاب ِّ

3

 8/4ِّ
 
 (.ِّالعولِّ)طريقِّ(ب)يفِِّّ(2)
 ب(.45ثة(ِّبدايةِّ)ف/)يفِّالورِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِِّّ(4)

ِِِّّّ12ِّ←ِّ17ِّ

1ِّزوجةِّ(93)

4

 3ِّ

1ِّأخوانِّألمِِّّ

3

 4/2ِّ

1ِّأختِّشقيقةِِّّ

2

 6ِّ

1ِّأختِّألبِّ

6

 2ِّ

1ِّجد ةِّ

6

 2ِّ
 
 )وسدسان(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)

 أ[37]أ/
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 .(1)ةِّوأختنيِّألبوي ِّأوِّألبوجد ِّ
ِّعلمتِّذلك ِّأن ِِّّ(2)إذا ِّمر ِِّّعلمت ِّثالث ِّتعول ِّعشر ِّأواترا ِّاالثن ِّاملر ِِّّ،ات ةِّيف

ِّسدسها ِّنصف ِّمبثل ِّتعول ِّالث ِِّّ،األوىل ِّربعهاويف ِّمبثل ِّالث ِِّّ،انية ِّمبثلويف ربعهاِِّّالثة
ِّوسدسها.

للمسألةِّوينقسمِّمنهِّإالِِّّماِّيكونِّأصال ِِّّوليسِّيفِّالعدفِّاألصم  ِّ)ِّ:ي ِّيل ِّه ِّقالِّالس ِّ
 .(4)(مساضلِّالعولِّ(3)هِّأصلِّم ألن ِِّّ؛ثالثةِّعشرِّوسبعةِّعشر

َكَمذَمإ َوَم(َ:ال   ق َأَم   ثمَلَأث َأَنَ     مَأالثَ َعَم    مَمَانَم     ا َسَأان َفَمدَأ    و َمَ هَملَأ  صأمَ س َأَم    ا َةَ    عَمرب َمن
ََ.(6))سبحَمفَمَينَمشرَ عَ وَمَةَ عَمب َمَسَمىلمَإ ََولَأعَأت مَوَمَ(5)ينَمشرَ عَ /وَم

َالسَ  ِّوالعشرونِّ:ابعالصل ِّطرقِّ،األربعة ِّمثانية ِّيفِّغريِّمساضلِّست ِِّّ،وها ِّمنها ة
 واثنانِّيفِّمساضلِّالعول.،ِّ(7)العول

                                                           

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(1)
ِِِّّّ12ِّ←ِّ17ِّ

1ِّزوجةِّ(94)

4

 3ِّ
1ِّأخوانِّألمِّ

3

 4/2ِّ
1ِّجد ةِّ

6

 2ِّ
2ِّأختانِّشقيقتانِّأوِّألبِّ

3

 8/4ِّ  
 ِّيفِّ)ف(ِّ)إذاِّعلمتِّأن ِّاالثناِّعشر(.ِّ(2)
 (.ب)ِّ)م (ِّساقَّةِّم ِّ(3)
ي  ِّ)صِِّّ(4)

يل   (.107ِّالفراض،ِّوشرحِّآايتِّالوصي ةِّللس ه 
 أ(.44)وعشري ِّوتعول(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(5)
ِّعلىِّليقوالت عِّ،(111ِّ،112ِّص)ِّللصرفيفِّوالكايفِّ،(9/133)ِّاملَّلبِّّناية:ِّانظرِّ(6)

 (.1/119)ِّالغوام،ِّوكشفِّ(،2/701ِّ،702)ِّالآللئِّنظم
(7)ِّ(ِّ ِّاجمليب ِّالقريب ِّفتح 1/38ِّانظر: ِّ)ص ِّللح و يف   ِّالفراض، ِّيف ِّواملختصر ،)236-ِّ
 (.1/169(،ِّوالعذبِّالفاض،ِّ)238



 355َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 ِّ:مساضلِّالعولِّ(1)رقِّالتِّيفِّغريفالَّ ِّ
ِّ.(2)ةِّواب كزوجةِّوجد ِِِّّّ،وماِّبقيِّمث ِّوسدسأنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِِّّ:لاألو ِّ
ِّ.(3)كزوجةِّوأبوي ِّواب ِِّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّمث ِّوسدسانِّوماِّبقيِّ:انالث ِّ
نيِّ ةِّوابنت    كزوجِِّّ،ي   اِّبق   انِّوم   ِّوثلث   هِّمث   لِّ(4)   ةِّم     ونِّيفِّالورث    أنِّيكِّ:الث  الث ِّ
ِّ.(6)اب ِّ(5)/واب 

                                                           

 ِّ)يفِّمساضلِّالعول(ِّبدونِّ)غري(ِّوهوِّخَّأ.ِّ(ف)يفِِّّ(1)
ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(2)

ِِِّّّ24ِّ
1ِّزوجةِّ(95)

8

 3ِّ
1ِّةجد ِِّّ

6

 4ِّ
17ِِّّبِّاب ِّ  

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(3)
ِِِّّّ24ِّ

1ِّزوجةِّ(96)

8

 3ِّ
1ِّأبِِّّ

6

 4ِّ
1ِّأمِّ

6

 4ِّ
13ِِّّبِّاب ِّ  

 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)م ِّله(ِِّّ(4)
 أ(.46)واب ِّاب (ِّبدايةِّ)ف/ِّ(5)
ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(6)

ِِِّّّ24ِّ
1ِّزوجةِّ(97)

8

 3ِّ
2ِّبنتانِّ

3

 16/8ِّ
5ِِّّبِّاب ِّاب ِّ  
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ِِّّ:ابعالر ِّ ِّبقيأنِّيكونِّيفِّالورثة ِّمث ِّونصفِّوسدسِّوما ِّله ِّوبنتِِِّّّ،م  كزوجة
ِّ.(1)وبنتِّاب ِّوأخ
كبنتِّوزوجةِّ،ِِّّأنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّنصفِّومث ِّوسدسانِّوماِّبقيِّ:اخلامس
ِّ.(2)ةِّوعاصبوبنتِّاب ِّوجد ِّ

ةِّكزوجةِّوجد ِِِّّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّمث ِّوسدسِّوثلثانِّوماِّبقيِّ:افسالس ِّ
ِّ.(3)وابنتنيِّواب ِّاب 

                                                           
ِّا:ِّوهذهِّصورهتِّ(1)

ِِِّّّ24ِّ
1ِّزوجةِّ(98)

8

 3ِّ
1ِّبنتِّ

2

 12ِّ
1ِّبنتِّاب ِِّّ

6

 4ِّ
5ِِّّبِّأخِّشقيقِّأوِّألبِّ  

ِّكأنِّيكونِّالعاصبِّعم اِّألبِّمثال ،ِّوهذهِّصورهتا:ِِِّّّ(2)
ِِِّّّ24ِّ

1ِّبنتِِّّ(99)

2

 12ِّ
1ِّزوجةِّ

8

 3ِّ
1ِّبنتِّاب ِِّّ

6

 4ِّ
1ِّجد ةِّ

6

 4ِّ
1ِِّّبِّعمِّألبِّ  

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(3)
ِِِّّّ24ِّ

1ِّزوجةِّ(100)

8

 3ِّ
1ِّجد ةِّ

6

 4ِّ
2ِّبنتانِّ

3

 16/8ِّ
1ِِّّبِّاب ِّاب ِّ  
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 :(2)ذانِّملساضلِّالعول/الل ِِّّ(1)ريقانوالَّ ِّ
ِّ(3)كزوجةِّوأبوي ِّوابنتنيِِّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّمث ِّوسدسانِّوثلثانِّ:لاألو ِّ
ةي ِّرب  ِّن  ِّوهيِّامل ِّ

(4).ِّ

                                                           

 (.ملساضلِّرقِّالت)الَّ ِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
ِّانظرِّ(2) ِّ(1/43)ِّاجمليبِّالقريبِّفتح: ِّ)ص ِّللح و يف   ِّالفراض، ِّيف ِّواملختصر ،238ِّ،
 (.1/170)ِّالفاض،ِّوالعذبِّ(،239

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(3)
ِِِّّّ24ِّ←ِّ27ِّ

1ِّزوجةِّ(101)

8

 3ِّ
1ِّأبِّ

6

 4ِّ
1ِّأمِّ

6

 4ِّ
2ِّبنتانِّ

3

 16/8ِّ  
(4)ِّ(ِّ ِّالكبري ِّاحلاوي ِّاملَّلبِّ)8/136انظر: ِّوّناية ِّاملهم ة9/358ِّ(، ِّالفصول ِّوشرح ،)

(2/761ِّ.)ِّ

ِّس ئلِّ-ِّعنهِّاّلل ِِّّرضيِّ-ِّعلي اِّألن ِِّّاملنربية،:ِّ(ِّ:ِّ)وتسم ى9/66قالِّالع مران ِّيفِّالبيانِّ)
ِّا.ه.ِّ(تسعا "ِّمثنهاِّ"صارِّ:فقالِّاملنرب،ِّعلىِّوهوِّعنها

(ِّ ِّالص نعانِّيفِّمصن فه ِّالرزاق ِّعبد ِّأخرجه ِّاألثر ِّب 10/258ِّوهذا ِّالقاسم ِّع بيد ِّوأبو ،)
مِّيفِّغريبِّاحلديثِّ) (،6/258ِّ(،ِِّّواب ِّأيبِّشيبةِّ)1/61(،ِّوسعيدِّب ِّمنصورِّ)3/486سال 

ِّيفِّالس ن ِّالكربى،ِّكتابِّالفراض،،ِّبب:ِّالعولِّيفِّالفراض،ِّ) (،12455ِّرقم6/414ِِّّوالب يه ق ي 
ِّوليسِّعندهمِّأن هِّكانِّعلىِّاملنرب.

ِّاملنرب،ِّعلىِّكانِّذلكِّأن ِّ عندمهاِّوليسِّوالبيهقي ،ِّع بيد،ِّأبوِّقالِّاحلافظِّاب ِّحجر:ِّ)رواه
ِّ.(3/192)ِّالت لخيص املنرب(ِّفيهِّفذكرِّعلي  ِِّّع ِّاحلارثِّروايةِّم ِّالَّ حاوي ِِّّذكرهِّوقد

ي  ِّكماِّيف
 (.1706رقم6/146ِِّّإرواءِّالغليلِّ)ِّوضعفِّاأللبانِّروايةِّالب يه ق 

 ب[37]أ/
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كزوجةِّوبنتِّوبنتِِِّّّ،أنِّيكونِّيفِّالورثةِّم ِّلهِّمث ِّونصفِّوثالثةِّأسداسِّ:انالث ِّ
ِّ.(1)اب ِّوأبوي 

املسألةِّم ِّأربعةِّوعشري ِِّّ(2)الِّتكونبلِِّّ،والِّيكونِّهذاِّالعولِّإالِّوامليتِّرجل
َ.(3)إالِّوهوِّرجل

ِِّّ:ابقةِّلوجهنيالثةِّبلعولِّفونِّاألربعةِّالس ِّاِّاختصتِّهذهِّالث ِّإّن ِِّّ:تنبيه
ِّيتحق ِّالعولِّإّن ِِّّأن ِِّّ:أحدمها ِّكثرتِّالفراض،ا ِّ،فزافتِّاألجزاءِّعلىِّاملخرجِّ،قِّإذا
ِّ.ِّ(5)الثةغريِّهذهِّالث ِِّّ(4)قِّ/يفوهوِّالِّيتحق ِّ

                                                           

ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(1)

ِِِّّّ24ِّ←ِّ27ِّ

1ِّزوجةِّ(102)

8

 3ِّ

1ِّبنتِّ

2

 12ِّ

1ِّبنتِّاب ِّ

6

 4ِّ

1ِّأبِّ

6

 4ِّ

1ِّأمِّ

6

 4ِّ
 
 )يكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
(3)ِّ(ِّ ِّللع مران   ِّالبيان ِّ)9/66انظر: ِّللر افعي   ِّوالش رحِّالكبري ِّالَّ البني6/559ِّ(، ِّوروضة ،)

ِّ(.2/712(،ِّالت عليقِّعلىِّنظمِّالآللئِّ)6/63)

ِّهذاِّ ِّألن  ِّوالعشري ؛ ِّاألربعة ِّعول ِّامليتِّذكرا ِّيف ِّيكون ِّأن ِّ)ويتعني  ِّاملارفين: ِّسبط قال
ِّأنِّيكونِّ األصلِّالِّيقومِّإالِّم ِّثلثنيِّومث ،ِّأوِّسدسِّومث ،ِّوالث م ِّالِّيكونِّإالِّللز وجة،ِّفيتعني 

 (.1/390،391امليتِّفيهاِّذكرا (ِّشرحِّالفصولِّاملهم ةِّ)
 ب(.44)يفِّغري(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(4)
 (.ِّأم اِّاالثنانِّالثة)الث ِِّّ(ف)ب(ِّ)الث الثةِّوأم اِّاالثنان(،ِّويفِّ)يفِِّّ(5)



 359َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

الِّنصفانِّأوِّنصفِّإهِّمىتِّكانِّاملخرجِّاثننيِّالِّيكونِّيفِّاملسألةِّفلن ِِّّ؛ناناِّاالثأم ِّ
ِِّّ.أنصا ِّليحصلِّالعولِّ(2)جيتمعِّيفِّفريضةِّ/ثالثةِّ(1)والِّ،وماِّبقي
ِِّّ.والِّثلثِّوثلثِّوثلثانِّ،هِّالِّجيتمعِّيفِّمسألةِّثلثانِّوثلثانفلن ِِّّ؛(3)الثةاِّالث ِّوأم ِّ
ِِّّ.أربعةِّأكثرِّم ِّنصفِّوربعِّ(4)أصلهاِّم هِّالِّجيتمعِّيفِّمسألةِّفلن ِِّّ؛اِّاألربعةوأم ِّ
ِّالث ِّوأم ِّ ِّ/م فلن ِِّّ؛مانيةا ِّأكثر ِّمثانية ِّم  ِّأصلها ِّمسألة ِّيف ِّجيتمع ِّال نصفِِّّ(5)ه

ِِّّ.(6)ومث 
ِّأن ِّ ِّأصحابِّفروضِّالِّميك ِِّّ:العولِّوإيضاحه ِّيكونِّيفِّاملسألة ِّأن ِّع  عبارة

حدةِّعلىِّقصِّمجلةِّواالفروضِّعنهمِّفت عالِّحىتِّيدخلِّالن ِِّّ(7)وتضيقِّ،سقاطِّبعضهمإ
ِّ.(8)رِّيفِّمساضلِّالعولِّوجوفِّعصبةوالِّيتصو ِِّّ،اجلميع

ِِّّوانقص.ِّ،اتم ِِّّ:األصولِّقسمانِّأن ِِّّ:انالوجهِّالث ِّ
ِّالص ِِّّ:امفالت ِّ ِّاجتمعتِّأجزاؤه ِّإذا ِّالذي ِّأزيدهو ِّأو ِّكانتِّمثله ةِّت ِّفالس  ِِّّ،حيحة

ِِّّ.ةاجملموعِّست ِِّّألن ِّ؛ِّ(10)فساوتِّونصفا ِِّّوثلثا ِِّّهاِّسدسا ِِّّ(9)/ألن ِِّّ؛ةاتم ِّ
                                                           

 .ِّبدونِّالواوِّ(جيتمعِّ)الِّ(ج)يفِِّّ(1)
 ب(.46)ثالثةِّأنصا (ِّبدايةِّ)ف/ِّ(2)
 الثة(.ِّ)الث ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
 ِّمر تني.)م (ِِّّتكرارِّ(ف)يفِِّّ(4)
 ب(.15ةِّ)ج/)م ِّنصف(ِّبدايِّ(5)
 (.706ِِّّ-2/703ِّانظر:ِّالت عليقِّعلىِّنظمِّالآللئِّ)ِّ(6)
 )فتضيق(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(7)
ِّبتحقيقِّعبدِّالعزيزِّعليِّأدمدِّ)صِِّّ(8) راجِّالوه اجِّللز رك شي   (،ِّومغن375،376ِّانظر:ِّالس  
 (.4/169ِّاحملتاجِّ)
 أ(.45)ألن ِّها(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(9)
 )تساوت(.ِّ(ب)يفِِّّ(10)
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ِّدان.ضواالثناِّعشرِّواألربعةِّوالعشرونِّزا
ِّواجملموعِّمخسةِّعشر.ِّ،صفلثِّوالن  ِّبعِّوالث ِّدسِّوالر ِّفلهِّالس ِِّّ:لاِّاألو ِّأم ِّ
ِّالث ِّوأم ِّ ِّ،واجملموعِّثالثةِّوثالثونِّ،صفلثِّوالن  ِّبعِّوالث ِّدسِّوالر ِّم ِّوالس ِّفلهِّالث ِِّّ:انا
ِّ.فهذهِّتعول
ِّأجزاِّ:اقصوالن ِّ ِّمجعت ِّإذا ِّالذي ِّء/هو ِّكانت ِّهاِِِّّّ،(1)منهِّأقل ِّه ِّليس كاالثنني

لثانِّوليسِّالث ِِّّ،لثِّوهوِّواحدإالِّالث ِِّّ(3)الثةوالث ِِّّ،صفِّوهوِّواحدصحيحِّإالِّالن ِِّّ(2)/جزء
ِّوإّن ِِّّجزءا ِّ ِّالث ِّآخر ِّتضعيف ِّهو ِّثالثةِّ،لثا ِّومها ِّونصف ِّربع ِّإال ِّها ِّليس ِّ،واألربعة
ِّسبعةوالث ِّ ِّونصفِّوجمموعها ِّوربع ِّمث  ِّإال ِّليسِّها ِِّّ،مانية ِّال ِّإذاِّألن ِِّّ؛تعولفهذه ك

ِّ.(4)حيحةِّنقصتِّعنهامجعتِّسهامهاِّالص ِّ
َكَأهَمتَسَ مَمسَمانقَمَنَ إَ فَم)َ:قال كَل َذَموَمَ،ربَ ىلَالضَ إ ََاجَأتَمالَحيَممَفَميهَ لَمعَمَ(5)يقَ رَ فَمَل َ ام

َأَممَ  َيَمثل َأَممَ َةَألَمسأَمالَمفَمَ،ةخوَمإ ََةَمالثَمثمَوَمَةَ أَمامرَمَيتَأالَمَكَمّتَأن َسَمبَأالرَ َةَ رأَملمَمل ََ،ةعَمرب َمن َ،همَ ع
ِِّّ(.(6)همَ سَمَدَ احَ وَمَل َ كَأل ََ،ةَ خوَملَ يَلَ اقَ البَموَم

                                                           

 .ِّ(ف)يفِِّّالِّتوجد)منه(ِِّّ(1)
 أ(.47)جزءِّصحيح(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(2)
 )وثالثون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
راجِّ(4) وشرحِِّّ،(376،377ِّص)ِّأدمدِّعليِّالعزيزِّعبدِّبتحقيقِّللز رك شي  ِِّّالوه اجِّانظر:ِّالس  

 .(1/171،ِّوالعذبِّالفاض،ِّ)(4/169)ِّاحملتاجِّ(،ِّومغن1/376ِّ،377الفصولِّاملهمةِّ)
ِّكلِّ(5) ِّوهم ِّ)الفريق: ِّالشنشوري: ِّاألصلِِّّقال ِّنصيبِّم  ِّاستحقاق ِّيف ِّاشرتكوا مجاعة

نفِّوبجلنسِّوبحليزِّوبلفرقةِّوبلر ؤوس،ِّوقدِّ ِّأيضا ِّبلص   بفرضِّأوِّتعصيبِّويعربِّالفرضيونِّعنه
 (.1/105يكونِّواحدا ِّأيضا (ِّفتحِّالقريبِّاجمليبِّ)

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(6)
ِِِّّّ4ِّ

1ِّزوجةِّ(103)

4

 1ِّ
3/1ِِّّبِّإخوة3ِِِّّّ  

 أ[38]أ/
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ِِّّ.اِّفرغِّم ِّبيانِّأصلِّاملسألةِّشرعِّيفِّبيانِّتصحيحهامل
ل ِِّّ:(1)صحيحومعىنَالتَ  ص   إذاِّقسمِّعلىِّالورثةِّعلىِّقدرِّإرثهمِّخرجِِّّعدفا ِِّّ(2)أنِّحت 

عدفِِّّ(4)حبيثِّالِّحيصلِّهذاِّالغرضِّم ِّ،سهمِّصحيحِّبالِّكسرِّ(3)فرفِّفرفِّنصيبِّكل  ِّ
ِّعلىِّأمري .ِّ(6)فومعرفةِّذلكِّتتوق ِِّّ،(5)فونه

ِّ.(7)أصيلالت ِِّّ:أحدمها
ِّهم.معرفةِّجزءِّالس ِّ:ِّ(9()8)انوالث ِّ/ِّ

ِّفِّعلىِّمقابلتني.يتوق ِِّّ:انوالث ِِّّ،مضىِّ:لفاألو ِّ
ِّأصيلِّورؤوسِّأصحاهبا.هامِّم ِّمسألةِّالت ِّمقابلةِّالس  ِِّّ:إحدامها

ِّك   مقابلِّ:ة    انيوالث ِّ ِّرؤوس ِّالورثِّل  ِّ  ة ِّم  ِّآخ   بنِّة   نوع ِّالِّ،ر    وع ِّح ِّ   يصِّحيث
ِّ،فقِّكماِّسيأيتِّيفِّكالمِّاملصن  ِّف ِّوعِّعليهِّسواءِّبقيِّأوِّرجعِّإىلِّو ِّسهامِّالن ِِّّ(10)/انقسام

                                                           

 (.2،ِّحاشية:322ِّحيحِّيفِّ)صِّسبقِّتعريفِّالت صِّ(1)
 )حيصل(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 ِّ)كلِّفرفِّسهم(.ِّ(ف)يفِِّّ(3)
 (.ِّفونهِّبعدفهذاِّالغرضِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(4)
(،ِّوّناية1/396ِّ(،ِّوشرحِّالفصولِّاملهم ةِّ)2/723انظر:ِّالت عليقِّعلىِّنظمِّالآللئِّ)ِّ(5)
 (.2/65ِّاهدايةِّ)
 )يتوقف(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
ِّبقِّبيانه()علىِّماِّسِّ(ج)وِِّّ(ب)يفِّزافِِّّ(7) ،ِّوهوِّمضروبِّعليهِّيفِّنسخةِّاملؤل  فِّخبط  

 .ِّأدمر
 ب(.45ِّ)بيانه.ِّالث انِّمعرفة(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(8)
 .ِّبدونِّالواوِّان()الث ِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
 ب(.47)انقسامِّسهام(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(10)
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ِّفرض ِّصاحب ِّفيهم ِّأو ِّفروض ِّأصحاب ِّالورثة ِّكانت ِّالكتاب/ِّوإذا ِّمسألة ِّ،وهي
متِّإنِّانقس،ِّهامِّوأصحاهبافانظرِّيفِّالس  ِِّّ،وعرفتِّأصلِّاملسألةِّبعوهاِّإنِّكانتِّعاضلة

وهوِّأنِّيرتكِِّّ،فوذلكِّكمثالِّاملصن  ِِّّ،والِّحاجةِّإىلِّضربِّ،خف تِّاملؤنةِّعليهمِّمجيعا ِّ
ِِّّ.أخِّواحدِّولكل  ِِّّ،بعِّواحدوجةِّالر ِّللز ِِّّ،فهيِّم ِّأربعةِّ،زوجةِّوثالثةِّإخوة/ِّامليت

ِّبنِّاب  ِّوبنتِّوثالثة ِّالث ِّللز ِِّّ،م ِّمثانيةِّ(1)فهيِّ،وكزوجة وللبنتِِّّ،م ِّواحدوجة
ِّكثريِّواضحِّ،(2)واحدِّواحدِّاقيِّلبنِّاالب ِّلكل  ِّوالبِّ،صفِّأربعةالن  ِّ وإنِّملِِّّ،ومثلِّهذا

ِّف.اِّأنِّيقعِّالكسرِّعلىِّصنفِّواحدِّأوِّأكثرِّوسيذكرهِّاملصن  ِّفإم ِِّّ(3)ينقسم
َ)قال َانكَمإ َوَم: َفَمهَمسَ َرَمسَمن َوَميهَ لَمعَمَيقَ رَ ام َبَمكَأَيَملَمم َعَمن َوَمهَ دَ دَمني َوَمهَ امَ هَمسَ م قَفَ م

َهَأدَمدَمبَعَماضرَ فَمَيءَ شَمبَ  َإَ ول َمعَموَمَةَ لمَأَمسَالَممَيف  َاجتَممَمفَمَ،ةَ لَمائَ تَعَمانَمكَمََنَ ا َ(4)تحَ /صَمَعَممَما
َةَأثَمالمَثمََينَ وَمخَملَمل َوَمَ،همعَسَمبَأالرَ َةَ رأَملمَملَ فَمَ،ينَ وَمخَمأمَوَمَةَ أَمامرَمَكَمّتَأنَيَمثلَأَممَ َكَمل َذَموَمَ،َأةلمَأَمسَ الَمَنهَأمَ 
َمهأَمدَمدَمبَعَماضرَ فَمَ،امَميهَ لَمرَعَمسَ نكَممَمَأسهَأأَم يَمهَ /وَمَ،ةَ لَمسأَمَالَماَيف 

َ،ةيَمانَ نَثمَمكَأتَم،َ(6)ةعَمرب َمأمََ(5)
َتَمنهَممَ وَم َأَمذَمإَ فَمِّ،حَ صَ ا َف َميهَ لَمعَمَةَمسمَمالقَ َدتَمرَما َةَ لَ سأَمالَمَصلَ نَأَممَ َيءَ شَمَهَأنَلَممَمَلَ كَأََ:لقَأم

                                                           

 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)فهي(ِِّّ(1)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(2)

ِِِّّّ8ِّ

1ِّزوجةِّ(104)

8

 1ِّ

1ِّبنتِّ

2

 4ِّ

3/1ِِّّبِّبنِّاب 3ِِّّ
 
 تنقسم(.ِّملِّ)ِّ(ج)يفِِّّ(3)
 أ(.16)صح تِّمنه(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(4)
 أ(.46)وهيِّأرب عة(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(5)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أربعة(ِِّّ(6)

 [ب38]أ/

 أ[39]أ/
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ََ(2)هَأبتَمرَمضَمَ(1)ايمَم/فَ َوابَ ضرَأمَمَهَأذَمخَمأَم َضرَأمَمَهمَ سَمَةَ رأَملمَملَ فَمَ،ةَ لَمسأَمالَمَصلَ َأَميف  َنيَ َاثنَموبَيف 
َوبَمضرَأمَمَمَ سهَأأمََةَأالثَمثمََينَ وَمخَملَمل َوَمَ،نيَ ثنَماَونَأكَأيَم َيف  ةَالثَمثمََخَ أمََل َ كَأل َ،ةَ تَ سَ َ(3)ونكَأيمََنيَ َاثنَمة
ِِّّ(.(4)مسهَأأَم

باي ِّاِّالت ِّإم ِِّّ،ولذلكِّحاالنِّ،وهوِّوقوعِّالكسرِّعلىِّصنفِّ:لهذاِّهوِّالقسمِّاألو ِّ
أوِِّّ،ؤوسؤوسِّوالر ِِّّالر ِّالِّيكونِّإالِّبنيِّ(5)داخلالت ِِّّفإن ِِّّ،داخلوالِّميك ِّالت ِِّّ،وافقأوِّالت ِّ
لِّومث ِِّّ،باي الت ِِّّفذكرِّأوال ِِّّ،(6)هامؤوسِّوالس  ِّداخلِّبنيِّالر ِّوالِّيكونِّالت ِِّّ،هامهامِّوالس  ِّالس  ِّ

ِّ.لهِّمباِّمر ِّ
وجِّللز ِِّّ،م ِّأربعةِّفمسألتهاِّأيضا ِِّّ،وابننيِّوبنتا ِِّّماتتِّامرأةِّوتركتِّزوجا ِِّّ:مثالِّآخر

ِّواحدالر ِّ ِّيصِّ،بع ِّال ِّمخسة ِّعلى ِّثالثة ِّيوافقِّح ِّوالباقي ِّعدفِِّّ،وال ِّعلى ِّانكسر فقد
ِّعشري ِّ،األوالف ِّتبلغ ِّأربعة ِّيف ِّالر ِّللز ِِّّ،فاضربِّمخسة ِّخبمسةِّوج ِّمخسة ِّيف ِّواحد بع

                                                           

 أ(.48)فيماِّضربته(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)
 ضرب(.ِّفيماِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(2)
 )تكون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِّّّ4ِّ4ِِّّ×2ِِّّ=8ِّ

1ِّزوجةِِّّ(105)

4

 1ِّ2ِّ

3ِّ6/3ِِّّبِّأخوانِّ
 
 .ِّ(ف)وجدِّيفِّيالِّقوله:ِّ)فإن ِّالت داخل(ِِّّ(5)
ِّكانِّالعكسِّفيتصو رِّوجوفِِّّ(6) ِّإذا هام،ِّوأم ا ِّكانتِّالر ؤوسِّفاخلةِّيفِّالس   ِّإذا وذلكِّفيما

ِّنسبتنيِّفقطِّألن ِّ ِّوالر ؤوسِّعلى هام ِّبنيِّالس   ِّالن ظر ِّيف ِّعو لوا ا ِّ)وإّن  ِّالشنشوري: ِّقال االنكسار،
هامِّحصلِّاالنقسامِّأيضا ،ِّامل ماثلةِّحيصلِّفيهاِّاالنقسام،ِّواملداخلةِّإنِّكانتِّالر ؤوسِّفاخلةِّيفِّالس  

ِّكل ِّمتداخلنيِّمتوافقان،ِّوضربِّالو ف قِّ ِّأن  وإنِّكانِّبلعكسِّفقدِّعو لواِّعلىِّحكمِّاملوافقة؛ِّملاِّمر 
ِّالذيِّهوِّأكربِّاملتداخلنيِّوهللاِّأعلم(ِّفتحِّالقريبِّاجمل  (.1/106ِّيبِّ)أخصرِّم ِّضربِّالكل  
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ِّعليه ِّعشرِّ(1)وللوالفِّ،صحيحة ِّخبمسة ِّيفِّمخسة ِّ/ثالثة ِّأسهمست ِِّّ(2)ذكرِّلكل  ِّ، ِّ،ة
ِّ.(4()3)وللبنتِّثالثة

َكَمإ َوَم)َ:قال ِّ،ثلَأث أَوَمَثَ لَأوَث َأأمََ،صفن َوَمَصفَ ن َب ََقَ فَ مَوَمهَ امَ هَمسَ مَوَمهَ دَ دَمنيَعَمبمََانَمن
َرَأأَم َغَمأمََ،عبأَرأَوَمَعَ بَأو َوَماضرَ فَمَ،اءَ جزَمالَموَمَورَ سَأالكَأَنَممَ َكَمل َذَمَيَ و َهَ دَ دَمعَمَل َ كَأََقَمفَ ب َيف  َم

َكَماَإَ ول َمعَموَمَةَ لَمسأَمالَم ةَمتَ سَ وَمَةَ أَمامرَمَكَمّتَأنَيَمثلَأَممَ َكَمل َذَموَمَ،ةَ لَمائَ تَعَمانَمن
َةَ رأَملمَملَ فَمَ،(6)ةخوَمإ َ/َ(5)

َسَمبَأالرَ  َثَماقَ البَموَمَ،همَ ع َأَمالثَمي َمَأسهَأة ةرَمسَ نكَمم
َ(8)مهَ دَ دَم/عَمَنيَمبمََنَ أمََيَمغَمَ،ميهَ لَمعَمَ(7)

ََانَ اثنَمَوَمهَأوَمَةَ تَ السَ َثَملَأبَث َأاضرَ فَم،َثَ لَألث َ قَابَ فَ مَوَمهَ امَ هَمسَ وَم نَكَأةَتَمعَمرب َمأمََيَمهَ وَمَةَ لَمسأَمَالَميف 
َتَمنهَممَ وَمَ،ةيَمانَ ثمَم َضرَأمَمَهمَ سَمَعَأبَألرَ اَ(9)ةَ رأَملمَملَ فَمَ،حَ صَ ا َةَ خوَملَ ل َوَمَ،نيَ اثنَمَونَأكَأيمََنيَ َاثنَموبَيف 
َسهَأةَأَمالثَمثَم ِّ(.(10)همَ سَمَأخَ َل َ كَأل ََ،ةَ تَ سَ َونَأكَأيمََنيَ َاثنَممَيف 

                                                           
 )واألوالف(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
ِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(2)  (.ِّست ةِّكورواحدِّم ِّالذ ِّلكل  
 أسهم(.ِّثالثةِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِّّّ4ِّ4ِِّّ×5ِِّّ=20ِّ
1ِّزوجِّ(106)

4

 1ِّ5ِّ
ِّابنانِّ

3ِِّّب
12/6ِّ

3ِِّّبنتِّ  
 )وست(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 ب(.48)إخوةِّفللمرأة(بدايةِّ)ف/ِّ(6)
 منكسر(.ِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(7)
 ب(.46)عدفهمِّوسهامهم(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(8)
 .ِّبدونِّالفاءِّ)للمرأة(ِّ(ف)يفِِّّ(9)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(10)

ِِِّّّ4ِّ4ِِّّ×2ِِّّ=8ِّ
1ِّزوجةِّ(107)

4

 1ِّ2ِّ
3ِّ6/1ِِّّبِّإخوة6ِِِّّّ  

 ب[39]أ/
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لِّومث ِِّّ،وافقانيةِّوهيِّالت ِّمِّعلىِّاحلالةِّالث ِّباي ِّتكل ِّملاِّفرغِّم ِّاحلالةِّاألوىلِّوهيِّالت ِّ
ِِّّ.هاِّمباِّسبق

ِّأن ِّ ِّات ِّواعلم ِّإذا ِّأقل ِِّّفصاعدا ِِّّجزضنيِّ(1)وافقِّيفقِّالت ِّفه ِّالو ِِّّضربنا م ِّعدفِِّّقف ِّجزء
 ؤوسِّيفِّأصلِّاملسألةِّبعوهاِّإنِّعالت.الر ِّ

ِّوأم ِِّّ:مثاله ِّبنتا ِّوست ِِّّزوج ِّعشر ِّعشرِّ،ة ِّاثن ِّم  ِّعشرِّ،هي ِّثالثة ِّإىل ِّ،وتعول
ِّيصح ِّ ِّال ِّمثانية ِّمنها ِّعدفه  ِّالث ِِّّلك  ِِّّ،عليه  ِِّّ(2)للبنات ِّمع ِّبلِّمانية صفِّن  ِّمتوافقان

ِّوالث ِّوالر ِّ ِّأقل ِِّّ،م بع ِّالث ِِّّفتأخذ ِّوهو ِّاألجزاء ِّبعوهاِِّّ،م هذه ِّاملسألة ِّأصل ِّيف فتضربه
ِّتصح ِّست ِِّّ(3)يبلغ ِّوعشري ِّومنها ِّيفِّاثننيِّبست ِّفللز ِِّّ،ة ِّمضروبة ِّأسهم ِّوللم  ِِّّ،ةوجِّثالثة

ِّ.(4)بنتِّ/واحدِّلكل  ِِّّ،ةِّعشروللبناتِّمثانيةِّأسهمِّيفِّاثننيِّبست ِِّّ،سهمانِّيفِّاثننيِّأبربعة
َانكَمإ َوَم)َ:قال َفَملَمعَمَرَمسَمن َفَمكثَمأمََ(5)و/أَمَنيَ يقَمرَ ى َأَمانَمكَمََنَ إَ ر َمَأهَأادَأعدَمت ةَيَماوَ سَمتَمم

ََادَ عدَمالَمَدَمحَمبَأَماضرَ فَم َكَماَإَ ول َمعَموَمَةَ لَمسأَمَالَميف  َنيَ تمَأَمامرَمَكَمّتَأنَيَمثلَأَممَ َكَمل َذَموَمَ،ةَ لَمائَ تَعَمانَمن
رَسَ نكَممَمَأسهَأةَأَمالثَمثمََينَ وَمخَملَمل َوَمَ،امَميهَ لَمرَعَمسَ نكَمهمَمَأسَمَ(7)عبَأ/الرَ َنيَ تَمرأَملمَملَ فَمَ،(6)ينَ وَمخَمأمَوَم

                                                           

 ْبزضني(.ِّالت وافقِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(1)
 ِّ)ف(ِّ)والِّيصح (ِّبزايفةِّالواو.يفِِّّ(2)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِّّّ12 ←ِّ13ِّ13ِِّّ×2ِِّّ=26ِّ
1ِّزوجِّ(108)

4

 3ِّ6ِّ
1ِّأمِّ

6

 2ِّ4ِّ
2ِّبنتا 16ِِِّّّ

3

 8ِّ16/1ِّ  
 أ(.49)أوِّأكثرِّفإن (ِّبدايةِّ)ف/ِّ(5)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)وأخوي (ِِّّ(6)
 ب(.16)الر بعِّسهم(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(7)

 أ[40]أ/
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امَميهَ لَمعَم
(1)َ َاثنَماضرَ فَم، ََ(2)نيَ ب َتَمعَمرب َمأمََيَمهَ وَمَةَ لَمسأَمَالَميف  َوَميَمانَ ثمَمَ(3)نكَأة َتَمنهَممَ ة َ،حَ صَ ا

ََ(5)داحَ /وَمَ(4)نيَ تَمرأَملمَملَ فَم َالثَمثمََينَ وَمخَملَمل َوَمَ،هماَسَممَمنهَأمَ َةَ دَماحَ وَمَل َ كَأل ََ،نيَ ثنَمابَ َنيَ َاثنَميف  َةَيف 
ِّ.((6)ةالثَمثمََخَ أمََل َ كَأل ََ،ةَ تَ سَ ب ََنيَ اثنَم

اِّوذلكِّإم ِِّّ،وهوِّوقوعِّالكسرِّعلىِّأكثرِّم ِّصنفِّواحدِّ:انهذاِّهوِّالقسمِّالث ِّ
ِّأربعة ِّأو ِّثالثة ِّأو ِّاثنني ِّعلى ِّيقع ِّذلكِّ،أن ِّعلى ِّالكسر ِّيزيد الوارثنيِّيفِِّّألن ِِّّ؛وال

ِّيزيدون ِّال ِّالواحدة ِّمخسةِّ(7)الفريضة ِّأو ِِّّ؛أصنا ِّعلى ِّيف ِّذكرانه ِّالكتابِّعندِّملا ل
ِّ؛ةِّنصيبِّأحدِّاألصنا ِّعليهم ِّصح ِِّّد ِّوالِّب ِِّّ،ساءجالِّوالن  ِّاجتماعِّم ِّيرثِّم ِّالر  ِّ

عليهِّماِّيصيبهِّالِِّّوالواحدِّيصح ِِّّ(8)وجنيِّواألبوانأحدِّاألصنا ِّاخلمسةِّأحدِّالز ِِّّألن ِّ
ِِّّ.(10()9)فلزمِّاحلصرِّ،حمالة

                                                           

 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِِّّعليهما(ِّمنكسرِّأسهمِّثالثةِّقوله:ِّ)وللخوي ِّ(1)
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)اثنني(ِِّّ(2)
 )تكون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 (.ِّواحدِّبعالر ِّفللمرأتنيِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(4)
 أ(.47)واحدِّيف(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(5)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(6)

ِِِّّّ4ِّ4ِّ×2ِِّّ=8ِّ
1ِّزوجتانِّ(109)

4

 1ِّ2/1ِّ
3ِّ6/3ِِّّبِّأخوانِّ  

 )يرفون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 )واألبوي (.ِّ(ف)يفِِّّ(8)
 مِّاحلصرِّفإنِّالكسر(.)ب(ِّ)فلزِّيفِِّّ(9)
ِّم ِّوجوفِّصنفِّالِّينكسرِّعليهِِّّ(10) عندِّاجتماعِّمخسةِّأصنا ِّيفِّمسألةِّواحدةِّالِّبد 

ِّيفِّ ِّإىلِّذلكِّالر افعي  ِّوسبقه ِّالز وجنيِّواألبوي ، ِّأحد ِّالش ارحِّسببِّذلكِّلوجوف ِّوجعل سهامه،
ِّ(.6/65(،ِّوالن ووي ِّيفِّروضةِّالَّ البنيِّ)6/561الش رحِّالكبريِّ)

= 
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واألحوالِِّّ،صنفِّوعدفِّرؤوسهمِّيفِّسهامِّكل  ِّالكسرِّعلىِّصنفنيِّنظرانِِّّفإنِّوقع
ِّ:(1)ثالثة

ِّ(3)دِّ/م     ةِّيفِّواح    موافقِّ(2)ؤوسدفِّالر ِّ   امِّوع   هونِّبنيِّالس  ِّ    أنِّالِّيكِّ:ا      إحداه
ِّنفنيِّحباهما.رؤوسِّالص  ِِّّ(4)فنرتكِّ،نفنيالص  ِّ

ِّالر ِّأنِّيكونِّبنيِّالس  ِِّّ:انيةوالث ِّ ِّفيهماهامِّوعدف عدفِّرؤوسِِِّّّ(5)فنرف ِِّّ،ؤوسِّموافقة
ِّ.قف ِّالو ِِّّ(6)صنفِّإىلِّجزءِّكل  ِّ

                                                           

= 

ِّأيضا ِّ ِّ)ِّوجاء ِّالن بيه ِّكفاية ِّيف: ِّ)12/534ذلك ِّاحملتاج ِّوعجالة ِّوالن جم3/1076ِّ(، ،)
ِّ(.6/38ِّ(ِّوّنايةِّاحملتاجِّ)4/172(،ِّومغنِّاحملتاجِّ)6/435(،ِّوحتفةِّاحملتاجِّ)6/203الوه اجِّ)

ِّوفيهمِّبدلِّ ِّأصنا ِّوليسِّفيهمِّاألب، ِّألن هِّميك ِّاجتماعِّمخسة ِّنظر؛ ِّفيه وتعليلهمِّهذا
ِّجد ات،ِّوبدلِّالز ِّ نفِّالذيِّملِّتنكسرِّعليهِّسهامهِّهمِّغريِّالز وجنيِّاألم   وجِّزوجات،ِّفيكونِّالص  

،ِّوأختِّشقيقة،ِّوأخواتِّألب،ِّ واألبوي ،ِّكأنِّيكونِّيفِّاملسألةِّزوجات،ِّوجد ات،ِّوأخواتِّألم  
ِّصاحبةِّ ِّذلكِّبوجوف ِّعل لوا ِّفلو ِّاألختِّالش قيقة، ِّعدا ِّاألصنا ِّما ِّعلىِّمجيع هام ِّالس   فتنكسر

الت عليلِّهم؛ِّألن هِّالِّي تصو رِّاجتماعِّمخسةِّأصنا ِّيفِّمسألةِّواحدةِّوليسِِّّالن  صفِّلكانِّيستقيم
(ِّحيثِّقال:ِّ)والِّبد 1/180ِّفيهمِّصاحبةِّنصف،ِّوقدِّنب هِّإىلِّذلكِّصاحبِّالعذبِّالفاض،ِّ)

يفِّاخلمسةِّم ِّالِّيتعد فِّم ِّالز وجِّواألبوي ِّوذواتِّالن  صف(،ِّفلمِّيقتصرِّعلىِّذكرِّالز وجِّواألبوي ِّ
 ضا ِّذواتِّالن  صف،ِّولوِّأن هِّاقتصرِّعليه  ِّلكانِّأخصرِّوأسلم،ِّوهللاِّأعلم.ِّفقط،ِّبلِّأ

(1)ِّ(ِّ ِّللر افعي   ِّالكبري ِّالش رح ِّ)6/561انظر: ِّالَّ البني ِّوروضة ِّالن بيه6/65ِّ(، ِّوكفاية ،)
(12/534ِّ.) 

 )رؤوس(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
نفني(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)  ب(.49)م ِّالص  
 )فترتك(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)ويفِِّّ،)فيرتك(ِّ(ب)يفِِّّ(4)
 )فرتف(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 (.ِّرِّوالوفق)آخِّ(ف)ويفِِّّ،(الوفقِّ)آخرِّ(ب)يفِِّّ(6)
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ِّ(1)الثةوالث ِّ ِّالس  ِّ: ِّبنيِّعدف ِّيكون ِّوعدفأن ِّفونِّالر ِّ/ِّهام ِّيفِّأحدمها ؤوسِّموافقة
عدفِّاآلخري ِِّّ(3)ونرتكِّ،قف ِّعدفِّم ِّيوافقِّرؤوسهمِّسهامهمِّإىلِّجزءِّالو ِِّّ(2)فنرف ِِّّ،اآلخر
ِِّّ.(4)حباله

ِّ:فيهاِّ(6)ألن ِّعدفِّالفريقنيِّ؛ساضلأربعِّمِّ(5)الثةحالِّم ِّهذهِّاألحوالِّالث ِِّّويفِّكل  ِّ
                                                           

 .ِّبدونِّالواوِّالثة()الث ِِّّ(ج)يفِِّّ(1)
 )فرتف(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 )وترتك(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 )حبال(.ِّ(ف)يفِِّّ(4)
 الث(.ِّ)الث ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
(6)ِِّّ ِّعليه ِّجرى ِّما ِّوهذاِّظاهر ِّفأكثر، ِّالفريقني ِّعدف ِّبني ِّبلن  سبِّاألربع ِّالن ظر الش ارح

ِّتسامحِّغريِّمراف.ِّ

 ِّواملراف:ِّهوِّالن ظرِّبلن  سبِّاألربعِّبنيِّماِّأثبتناهِّم ِّرؤوسِّالفريقنيِّفأكثر،ِّبقَّعِّالن ظر
ِّع ِّكونِّعدفِّالفريقنيِّفأكثرِّمتماثال ِّأوِّمتداخال ِّأوِّمتوافقا ِّأوِّمتباينا .ِّ

 ِِّّالت صحيح:ِّأنِّينظرِّبنيِّسهامِّالورثةِّورؤوسهم:ِّوخالصةِّالن ظرِّيف

ِّفإنِّانقسمتِّسهامهمِّعلىِّرؤوسهمِّصح تِّاملسألةِّم ِّأصلها،ِّوملِّحتتجِّإىلِّتصحيح. -

ِّالر ؤوسِّيفِّاملوافقة،ِّوكاملِّالر ؤوسِّيفِّ - وإنِّانكسرتِّسهامهمِّعلىِّعدفِّرؤوسهمِّأثبتناِّو ف ق 
ِّاملباينة.

 ِِّّأثبتناهِّهوِّجزءِّسهمِّالت صحيح.ِّمث ِّإنِّكانِّاإلنكسارِّعلىِّفريقِّواحدِّفما

 ِّوإنِّكانِّاإلنكسارِّعلىِّأكثرِّم ِّفريق:ِّفننظرِّنظرا ِّاثنيا ِّيكونِّبلن  سبِّاألربعِّبنيِّما
ِّأثبتناه،ِّوحاصلِّهذاِّالن ظرِّيكونِّجزءِّسهمِّالت صحيحِّوهو:ِّ

أحدهاِّإنِّمتاثلت،ِّوأكربهاِّإنِّتداخلت،ِّوحاصلِّضربِّأصغرِّو ف قِّيفِّاملوافقِّإنِّتوافقت،ِّ -
ِّفريقِّوآخر،ِّوبهللِّوحاصلِّضرِّ بِّبعضهاِّيفِّبع،ِّإنِّتباينت،ِّوالِّنظرِّأصال ِّبنيِّعدفِّكل  
 الت وفيق.ِِّّ

 ب[40]أ/
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ِّمتماثلني ِّيكوان ِّأن ِّمتداخلنيِّ،إم ا ِّمتوافقنيِّ،أو سيذكرهِِّّ(2)كماِِّّ،متبايننيِّ(1)/أوِّ،أو
ِّاملصن  ف.

ِّالت ِِّّ(3)فنكتفي ِّبعوهاِّ(4)ماثليف ِّاملسألة ِّأصل ِّيف ِّالواحد ِّعالتِّ(5)بضرب ِّ،إن
ِّبألكثرِّ(6)ويف ِّإِّ(7)الت داخل ِّبعوها ِّاملسألة ِّأصل ِّيف ِّعالتمنهما ِّالت ِِّّ،ن وافقِّويف

ِّالو ِِّّ(8)بضرب م ِّأحدمهاِّيفِّكاملِّاآلخرِّفماِّحصلِّيضربِّيفِّأصلِّاملسألةِِّّق ِّف ِّجزء
أحدمهاِّيفِّكاملِّاآلخرِّفماِّحصلِّيضربِّيفِِّّ(9)باي ِّبضربويفِّالت ِِّّ،بعوهاِّإنِّعالت

ِِّّ.املسألةِّأصلِّاملسألةِّبعوهاِّفماِّبلغِّفمنهِّتصح ِّ
ِّ:حِّأمثلتهاِّولنوض  ِّ

ِِّّ.(12()11)إخوةِّ:ِّثالثِّبناتِّوثالثة(10)اِّاحلالةِّاألوىلأم ِّ
                                                           

 /ب(.47)أوِّمتباينني(ِّبدايةِّ)بِّ(1)
 .ِّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)وجدِّيفِّيالِِّّاملصن  ف(ِّسيذكرهِّكماقوله:ِّ)ِّ(2)
 )فتكتفي(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
 )املتماثل(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 إنِّعالت.أي:ِّيفِّأصلِّاملسألةِّأوِّعوهاِِّّ(5)
 .ِّ(ب)وجدِّيفِّيالِِّّعالت(ِّإنِّبعوهاِّاملسألةِّأصلِّيفِّمنهماِّبألكثرِّالت داخلِّقوله:ِّ)ويفِّ(6)
 أيِّ:ِّتضربِّبألكثرِّمنهما.ِّ(7)
 )يضرب(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(9)  )يضرب 
هامِّوعدفِّالر ؤوسِّموافقةِّيفِّواحدِّم ِّالصنفني.ِِّّ(10)  وهوِّأنِّالِّيكونِّبنيِّالس  
 ءِّأوِّألب.أيِّإخوةِّأشقاِّ(11)
ِّوهذهِّصورهتاِّوهيِّفيماِّإذاِّكانِّبنيِّماِّأثبتناهِّم ِّرؤوسِّالفريقنيِّمتاثلِّ:ِِّّ(12)

ِِِِّّّّ3ِّ3ِِّّ×3ِِّّ=9ِّ
2ِّبنات3ِّ3ِِّّ(110)

3

 2ِّ6/2ِّ
1ِّ3/1ِِّّبِّإخوةِّأشقاءِّأوِّألب3ِّ3ِِّّ

 (ِّهوِّجزءِّالس هم.3بنيِّماِّأثبتناهِّمتاثلِّفأحدمهاِّ)
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 ِّ (1)ةِّإخوةثالثِّبناتِّوست.ِِّّ
 ِّ (2)ةِّإخوةتسعِّبناتِّوست.ِِّّ
 (4()3)ثالثِّبناتِّوأخوان.ِّ

                                                           

ِّتداخل:ِِّّالفريقنيِّرؤوسِّم ِّهأثبتناِّما بنيصورهتاِّوهيِّفيماِّإذاِّكانِّوهذهِِّّ(1)

ِِِِّّّّ3ِّ3ِِّّ×6ِِّّ=18ِّ
2ِّبنات3ِّ3ِِّّ(111)

3

 2ِّ12/4ِّ

1ِّ6/1ِِّّبِّألبِّأوِّأشقاء إخوة6ِّ6ِِّّ

 (ِّهوِّجزءِّالس هم.6بنيِّماِّأثبتناهِّتداخل،ِّفأكربمهاِّ)
ِّتوافق:ِِّّالفريقنيِّرؤوسِّم ِّأثبتناهِّما بنيصورهتاِّوهيِّفيماِّإذاِّكانِّوهذهِِّّ(2)

ِِِِّّّّ3ِّ3ِِّّ×18ِِّّ=54ِّ
2ِّبنات9ِّ9ِِّّ(112)

3

 2ِّ36/4ِّ

1ِّ18/3ِِّّبِّألبِّأوِّأشقاء إخوة6ِّ6ِِّّ

ِّواحلاصلِّ) ِّيفِّكاملِّاآلخر، ِّفنضربِّثلثِّأحدمها ِّتوافقِّبلث لث، ِّأثبتناه ِّهو18ِّبنيِّما )
 جزءِّالس هم.

 )وأخوات(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
ِِّّ:تباي ِّالفريقنيِّرؤوسِّم ِّأثبتناهِّما بنيوهذهِّصورهتاِّوهيِّفيماِّإذاِّكانِِّّ(4)

ِِِِّّّّ3ِّ3ِِّّ×6ِِّّ=18ِّ
2ِّبنات3ِّ3ِِّّ(113)

3

 2ِّ12/4ِّ

1ِّ6/3ِِّّبِّألبِّأوِّشقيقان أخوان2ِِّّ

(ِّ ِّأثبتناه ِّواحلاصلِّ)3ِّ،2بنيِّما ِّتباي ِّفنضربِّأحدمهاِّيفِّاآلخر، (ِّهوِّجزء6ِّ=2×3(،
 الس هم.
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ِّ،ةأصلهاِّم ِّست ِِّّ،ألبِّواثناِّعشرِّأختا ِِّّألم  ِِّّ(3)/إخوةِّ(2)ةوست ِِّّ:ِّأم ِّ(1)انيةاحلالةِّالث ِّ
ِّ،عدفهمِّإىلِّثالثةِّ(4)ريففِّ،صفلإلخوةِّسهمانِّيوافقانِّعدفهمِّبلن  ِِّّ،وتعولِّإىلِّسبعة

ِّاِّإىلِّأقل  ِّإىلِّثالثةِّرف ِِّّعدفه  ِِّّ(6)فريفِّ،بعصفِّوالر ِّبلن  ِِّّ(5)وللخواتِّأربعةِّتوافقِّعدفه  ِّ
ِّ.(7)فتماثلِّالعدفانِّاملرفوفانِّ،قنيف ِّالو ِّ
 ِّ ِّألم  ِِّّأم ِّإخوة ومثانية

ِّألبِّ(9)ومثانِّ(8) ِّأخوات ِّأربعة، ِّإىل ِّاإلخوة ِّعدف ،ِّيرجع
ِّ.(11)ومهاِّمتداخالنِّ،قنيف ِّالو ِِّّاِّإىلِّأقل  ِّرف ِِّّ(10)واألخواتِّإىلِّاثنني

                                                           
نفني.ِّ(1) هامِّوعدفِّالر ؤوسِّموافقةِّيفِّالص    وهوِّأنِّيكونِّبنيِّالس  
 (.عشرِّواثنِّألم  ِِّّإخوةِّ)وست ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)  أ(.50)إخوةِّألم  
 )فرتف(.ِّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(4)
 )عدفهم(.ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 )فرتف(.ِّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(6)
ِّمتاثل:ِِّّالفريقنيِّرؤوسِّم ِّأثبتناهِّماِّبنيِّكانِّإذاِّفيماِّوهذهِّصورهتاِّوهيِّ(7)

ِِِِّّّّ6ِّ←ِّ7ِّ7ِِّّ×3ِِّّ=21ِّ
1ِّأمِِّّ(114)

6

 1ِّ3ِّ
1ِّإخوةِّألم3ِّ6ِِّّ

3

 2ِّ6/1ِّ
2ِّختا ِّألبأ3ِّ12ِِّّ

3

 4ِّ12/1ِّ  
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)ألم(ِِّّ(8)
 (.األربعةِّاإلخوةِّعدفِّيرجعِّألبِّأخوات )مثانِّ(ب)يفِِّّ(9)
 هكذاِّيفِّمجيعِّالن سخ،ِّوالص وابِّ)اثنتني(.ِِّّ(10)
ِّتداخل:ِِّّالفريقنيِّرؤوسِّم ِّأثبتناهِّماِّبنيِّكانِّإذاِّفيماِّوهي وهذهِّصورهتاِّ(11)

ِِِِّّّّ6ِّ←ِّ7ِّ7ِِّّ×4ِِّّ=28ِّ
1ِّأمِِّّ(115)

6

 1ِّ4ِّ
1ِّإخوةِّألم4ِّ8ِِّّ

3

 2ِّ8/1ِّ
2ِّأخواتِّألب2ِّ8ِِّّ

3

 4ِّ16/2ِّ  
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 ِّ ِّألم  ِِّّ(1)واثناِّأم ِّأخا  ِّعشروست ِِّّعشر ِّست ِِّّ،أختا ِّألبِّ(2)ة ِّإىل ِّاإلخوة ِّ،ةترجع
ِّ.(3)ومهاِّمتوافقانِّ،واألخواتِّإىلِّأربع

 ِّ ِّإخوةِّألم  ِّوست ِِّّأم ِّإىلِّثالثةِّ(4)ترجعِّ،ومثانِّأخواتِّألبِّة واألخواتِِّّ،اإلخوة
ِّ.(6)انومهاِّمتباينِّ،(5)إىلِّاثنني

                                                           

 )واثن(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
،ِّويفِّ(ترجعِّألبِّأختا ِِّّعشرةوستةِّ)ِّ(ج)يفِّوِِّّ،(ترجعِّألب أخا ِّوست ةِّعشرِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(2)

ِّعشرةِّأختا ِّألب(يرجع(ِّألبِّوستةِّعشرِّأختا ِّ)ِّ)ف(  .ِّ،ِّوصواهبا:ِّ)وست 
ِّتوافق:ِِّّالفريقنيِّرؤوسِّم ِّأثبتناهِّما بنيِّكانِّاِّإذافيمِّوهي وهذهِّصورهتاِّ(3)

ِِِِّّّّ6ِّ←ِّ7ِّ7ِِّّ×12ِِّّ=84ِّ
1ِّأمِِّّ(116)

6

 1ِّ12ِّ

1ِّأخا ِّألم6ِّ12ِِّّ

3

 2ِّ24/2ِّ

2ِّأختا ِّألب4ِّ16ِِّّ

3

 4ِّ48/3ِّ
 
ِّ)يرجع(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 هكذاِّيفِّمجيعِّالن سخ،ِّوالص وابِّ)اثنتني(.ِّ(5)
ِّتباي :ِِّّالفريقنيِّرؤوسِّم ِّأثبتناهِّما بنيصورهتاِّوهيِّفيماِّإذاِّكانِّوهذهِِّّ(6)

ِِِِّّّّ6ِّ←ِّ7ِّ7ِِّّ×6ِِّّ=42ِّ
1ِّأمِِّّ(117)

6

 1ِّ6ِّ

1ِّإخوةِّألم3ِّ6ِِّّ

3

 2ِّ12/2ِّ

2ِّأخواتِّألب2ِّ8ِِّّ

3

 4ِّ24/3ِّ
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ِّ،سهمانِّللبناتِّ،م ِّثالثةِّ،بناتِّوثالثةِّإخوةِّألبِّ(3):ِّست ِّ(2()1)احلالةِّ/الث الثة
ِّ.(6)عدفِّاإلخوةِّ(5)ومياثلِّ،صفإىلِّالن  ِِّّعدفه  ِِّّ(4)فرتجعِّ،صفوبينهماِّموافقةِّبلن  ِّ

 بنات/ِّ ِّألبِّ(8)وأربعةِّ(7)أربع ِّاثننيِّ(10)عدفه  ِِّّ(9)يرجعِّ،إخوة ويتداخلِِّّ،إىل
ِّ.(11)العدفان

                                                           

نفنيِّفونِّاآلخر.ِِّّ(1) هامِّوعدفِّالر ؤوسِّموافقةِّيفِّأحدِّالص    وهوِّأنِّيكونِّبنيِّعدفِّالس  
 أ(.48)الث الثة:ِّست(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(2)
 ة(.ِّ)ست ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
 )فريجع(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 )ومتاثل(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(5)
ِّمتاثل:ِِّّالفريقنيِّرؤوسِّم ِّأثبتناهِّماِّبنيِّكانِّإذا صورهتاِّوهيِّفيماوهذهِِّّ(6)

ِِِِّّّّ3ِّ3ِِّّ×3ِِّّ=9ِّ
2ِّبنات3ِّ6ِِّّ(118)

3

 2ِّ6/1ِّ

1ِّ3/1ِِّّبِّإخوةِّألب3ِّ3ِِّّ
 
 أ(.17)بناتِّوأربعة(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(7)
 )وأربع(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 )ترجع(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(9)
 )عدفهم(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(10)
ِّتداخل:ِِّّالفريقنيِّرؤوسِّم ِّأثبتناهِّماِّبنيِّكانِّإذاِّفيماِّوهي وهذهِّصورهتاِّ(11)

ِِِِّّّّ3ِّ3ِِّّ×4ِِّّ=12ِّ
2ِّبنات2ِّ4ِِّّ(119)

3

 2ِّ8/2ِّ

1ِّ4/1ِِّّبِّإخوةِّألب4ِّ4ِِّّ
 



 374َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 ِّ ِّوست ِّمثان ِّألببنات ِّإخوة ِّأربعةِّعدفه  ِِّّ(1)يرجعِّ،ة ِّالعدفانِِّّ،إىل ويتوافق
ِّ.(2)صفبلن  ِّ
 (5)ويتباي ِّالعدفانِّ،إىلِّاثننيِّعدفه  ِِّّ(4)يرجعِّ،(3)أربعِّبناتِّوثالثةِّإخوةِّ/ألب.ِّ

ِّفريقِّ اِّملِّيتعر ضِّاملصن  فِّيفِّاالنكسارِّعلىِّفريقنيِّإىلِّالن ظرِّإىلِّسهامِّكل   وإّن 
ِّ.(6)مباِّذكرِّفيماِّإذاِّانكسرِّعلىِّفريقِّواحدِّوعدفِّرؤوسهمِّاكتفاء

َ)وَم َقال: َكَمإَ / َأَمانَمن ََمَأهَأادَأعدَمت َت َأَ(7)ةَ فَملَ تَمم َبَمهَمعضَأبمََ(8)قافَ وَمال بَاضرَ فَمَعضاَ ا
َهَمعضَمبمََادَمعدَمالَم َيف  َاجتَممَمفَمَ،عضَ َبَما ََبهَأاضرَ َعَممَما َإَ ول َمعَموَمَةَ لَمسأَمالَمَصلَ َأَميف  َكَما تَانَمن

                                                           

 )ترجع(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(1)
ِّتوافق:ِِّّالفريقنيِّرؤوسِّم ِّأثبتناهِّما بنيِّكانِّإذاِّافيمِّوهذهِّصورهتاِّوهيِّ(2)

ِِِِّّّّ3ِّ3ِِّّ×12ِِّّ=36ِّ
2ِّبنات4ِّ8ِِّّ(120)

3

 2ِّ24/3ِّ

1ِّ12/2ِِّّبِّإخوةِّألب6ِّ6ِِّّ
 
 ب(.50)ألبِّيرجع(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)
 )ترجع(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(4)
ِّتباي :ِِّّالفريقنيِّرؤوسِّم ِّأثبتناهِّماِّبنيوهذهِّصورهتاِّوهيِّفيماِّإذاِّكانِِّّ(5)

ِِِِّّّّ3ِّ3ِِّّ×6ِِّّ=18ِّ
2ِّبنات2ِّ4ِِّّ(121)

3

 2ِّ12/3ِّ

1ِّ6/2ِِّّبِّإخوةِّألب3ِّ3ِِّّ
 
ِّفريقِّعلىِّعدفِّرؤوسهِّأثبتناِّو ف قِّالر ؤوسِّيفِّاملوافقة،ِّوكاملِِّّ(6) أيِّأن هِّإذاِّانكسرِّسهامِّكل  

 (.362ِّ،364الر ؤوسِّيفِّاملباينة،ِّكماِّتقد مِّيفِّ)صِّ
 أيِّمتباينة.ِّ(7)
 يوافق(.ِّالِّ)ِّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(8)

 أ[41]أ/



 375َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

عَبَأالرَ َاتَ وجَملزَ لَ فَم)َ،لغريِّأم  ِِّّ(1)أيَ(ينَ وَمخَمأمَوَمَاتَ وجَمزَمَالثَمثمََكَمّتَأيمََنثلَأَممَ َكَمل َذَموَمَ،ةَ لَمائَ عَم
ة َرَمسَ نكَممَأَمَ سهَأأمََةَ الثَمثمََينَ وَمخَملَمل َوَمَ،نَ يهَ لَمعَمَرَ سَ نكَممَأَهمَ سَم

ََنيَ بَاثنَماضرَ فَمَ،امَميهَ لَمعَمَ(2) َيف 
ََةَمتَ بَالس َ اضرَ َثأَ َ،ةَ تَ سَ َ(3)نكَأيمََةَ ثَمالمَثَم َ،ينَمشرَ عَ وَمَةَ عَمرب َمأمََ(4)نكَأيمََةَ عَمرب َمأمََيَمهَ وَمَةَ لَمسأَمَالَميف 
ََوبَ ضرَأمَمَهمَ سَمَاتَ وجَملزَ لَ فَمَ،حَ صَ اَتَمنهَممَ وَم َ،انَ همَمسَمَةَ دَماحَ وَمَل َ كَأل ََ،ةَ تَ سَ َ(5)ونكَأيمََةَ تَ َسَ يف 
ََةَ وبَمضرَأمَمَمَ سهَأأمََةَأثَمالمَثمََ(6)ينَ وَمخَملَمل َوَم ِّ(.(8)ةَ سعَمت ََخَ أمََل َ كَأل ََ،رَمشَمعَمةََميَمانَ ثمَمَ(7)ونكَأيمََةَ تَ َسَ يف 

ِّم.لِّلهِّمباِّتقد ِّشرعِّاآلنِّيذكرِّماِّإذاِّانكسرِّعلىِّفريقنيِّمتبايننيِّومث ِّ
 ةفأصلهاِّم ِّست ِِّّ،وأربعِّألبِّاتِّومخسِّأخواتِّألم  ِّجد ِِّّ(9)مثالِّآخر:ِّ/ثالث،ِّ

ِّسبعة ِّإىل ِّالس ِّللجد ِِّّ،وتعول ِّثالثةات ِّ/على ِّواحد ِّيصح ِِّّ(10)دس ِّيوافقِّال ِّ،وال
لثانِّوللخواتِّللبِّالث ِِّّ،والِّيوافقِّلىِّمخسةِّالِّيصح ِّلثِّاثنانِّعالث ِِّّوللخواتِّللم  ِّ

                                                           

(ِِّّلغريِّله:ِّ)أيقوِِّّ(1)  .ِّ(ب)وجدِّيفِّيالِّأم  
 )منكسر(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 )تك (.ِّ(ف)وِِّّ(ج)ويفِِّّ،)تكون(ِّ(ب)يفِِّّ(3)
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)ويفِِّّ،)يكون(ِّ(ب)يفِِّّ(4)
(ِّبدونِّ)ست ة((ست ةِّلكل  ِِّّ)تكونِّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)  .ِّ،ِّويفِّ)ف(ِّ)يكونِّلكل  
 )وللخوات(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 )تكون(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(8)

ِِِِّّّّ4ِّ4ِِّّ×6ِِّّ=24ِّ
1ِّزوجات3ِّ3ِِّّ(122)

4

 1ِّ6/2ِّ

3ِّ18/9ِِّّبِّأخوانِّشقيقانِّأوِّألب2ِِّّ
 
 ب(.48)ثالثِّجد ات(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(9)
 )ثالث(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(10)

 ب[41]أ/



 376َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّعليه  ِِّّ(1)أربعة ِّعلىِّ،صحيح ِّانكسر ِّوأخواتاجلد ِِّّفقد ثالثةِِّّ(3)/وه  ِِّّاألم  ِِّّ(2)ات
فاضرهباِّيفِّأصلِِّّ،هموهيِّجزءِّالس ِِّّ،فاضربِّثالثةِّيفِّمخسةِّتك ِّمخسةِّعشرِّ،ومخسة

دسِّواحدِّيفِّمخسةِّعشرِّاتِّالس ِّللجد ِِّّ:تقولِّ،اقسمِّمث ِِّّ،مئةِّومخسةِّاملسألةِّوعوهاِّتبلغ
ِّ(5)لثِّاثنانِّيفِّمخسةِّعشرِّيبلغالث ِِّّوللخواتِّللم  ِِّّ،مخسةِّ(4)ةجد ِِّّلكل  ِِّّ،خبمسةِّعشر

ِّ،نيست  ِِّّ(6)لثانِّأربعةِّيفِّمخسةِّعشرِّيبلغوللخواتِّللبِّالث ِِّّ،ةأختِّست ِِّّلكل  ِِّّ،ثالثني
 .(7)لكلِّأختِّمخسةِّعشر

َكَمإَ قال:َ)وَمِّ َمدَ حَمأمََقَمفَ بَوَماضرَ فَمَقَ فَ وَمَينَ دَمدَمالعَمَنيَمبمََانَمن ََامه  اَمَمفَمِّ،راآلخَمَيعَ َمجمَ يف 
ََبهَأاضرَ فَمَعَممَماجتَم َإَ ول َمعَموَمَةَ لَمسأَمالَمَصلَ َأَميف  َكَما َعَمبمَرَمأمََكَمّتَأنَيَمثلَأَممَ َكَمل َذَموَمَ،ةَ لَمائَ تَعَمانَمن

َخَملمَأوَمَ،همَ سَمَنَ هَألَمف َم)َأيِّألبَ(ةخوَمإ ََةَمتَ سَ وَمَاتَ دَ جَم يِّبنيِّأِّ(ينَ دَمدَمالعَمَنيَمبمَوَمَ،ةسَمم
ِّؤ ِّالر ِِّّ(8)عدفي َوَماضرَ فَمَ،افَ نصَملَمابَمَقَ فَ وَم)وس َمدَ حَمأمََقَمفَ ب َمه  َيف  َرَ اآلخَمَيعَ َمجمَ ا

                                                           

 )أربع(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 .ِّ،ِّوهوِّالص واب()واألخواتِّللم  ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 أ(.51ةِّ)ف/)وه  ِّثالثة(ِّبدايِّ(3)
ِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(4)  واحدة(.ِّلكل  
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(7)

ِِِِّّّّ6ِّ←ِّ7ِّ7ِِّّ×15ِِّّ=105ِّ
1ِّجدات3ِّ3ِِّّ(123)

6

 1ِّ15/5ِّ

1ِّأخواتِّألم5ِّ5ِِّّ

3

 2ِّ30/6ِّ

2ِّأخواتِّألب4ِِِّّّ

3

 4/1ِّ60/15ِّ
 
 .ِّ)عدف(ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(8)



 377َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّوهذاَ(رَمشَمَعَماثنمََ(1)نكَأيَم ِّالس ِِّّ(2)أي َاالثنمَاضرَ َثأَ )َهمجزء ََرَمشَمعَمَ(3)ب َصلَ َأَميف 
يَمهَ وَمَ(4)ةَ لَمسأَمالَم

َهمَ سَمَاتَ دَ لجَملَ فَمَ،حَ صَ تمََ(7)انهَممَ /وَمَ،نيَمبعَ سَموَمنيََ اثنَمَ(6)غبلَأيمََةتَ سَ َ(5)
ََ(8)وبَ ضرَأمَم َةَ سَمخَمَ(9)ةَ خوَملَ ل َوَمَ،مَ سهَأأمََةَأثَمالمَثمََةَ دَماحَ وَمَل َ كَأل ََ،رَمشَمَعَمثنمَابَ َرَمشَمَعَمَاثنمَيف 
ََةَ وبَمضرَأمَم ة َرَمشَمعَمَدَ احَ وَمَل َ كَأل ََ،نيَمت َ ونَسَ كَأتمََرَمشَمَعَمَاثنمَيف 

(10).)ِّ
ِِّّ.لِّلهِّمباِّسبقومث ِِّّ(11)افقمِّاملتباي ِّواملتماثلِّشرعِّاآلنِّيفِّاملتوِّملاِّقد ِّ

ِّكثري ِّذلك ِّوأمثال ِّذلكِّ(12)/ ِّموافقةِِّّ:فم  ِّمع ِّمتوافقني ِّفريقني ِّعلى الكسر
ِّهام.الس  ِّ

                                                           

 )تك (.ِِّّ(ج)يفِِّّ(1)
 (.ِّجزءِّالس همِّوهواثنِّعشرِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(2)
 (.ِّعشرِّ)االثناِّ(ف)يفِِّّ(3)
 يفِّ)ف(ِّ)يفِّأصلِّاملسألةِّتبلغِّاثننيِّوسبعني،ِّومنهاِّتصح ،ِّوهيِّست ة(.ِّ(4)
 (.ِّ)وهوِّ(ب)يفِِّّ(5)
 يفِّ)ب(ِّوِّ)ف(ِّ)تبلغ(.ِّ(6)
 أ(.49)ومنهاِّتصح (ِّبدايةِّ)ب/ِّ(7)
 يفِّ)ب(ِّ)مضروبة(.ِّ(8)
 )واإلخوة(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(10)

ِِِِّّّّ6ِّ6ِِّّ×12ِِّّ=72ِّ
1ِّجدات4ِّ4ِِّّ(124)

6

 1ِّ12/3ِّ

5ِّ60/10ِِّّبِّإخوةِّألب6ِّ6ِِّّ
 
 وافق(.ِّ)الت ِِّّ(ف)يفِِّّ(11)
 )كثرية(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(12)

 أ[42]أ/



 378َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 ِّ ِّعش  واثنِّأم ِّأخ      ا ِّأخت      عشِّ(1)ة      وست ِِّّألم  ِِّّا ِّ    ر ِّم    أصلهِّ،ألبِّا ِّ     ر ِّست ِّ    ا ،ِّة      
ِِّّ.(3)م ِّأربعةِّومثاننيِّوتصح ِِّّ،إىلِّسبعةِّ(2)وتعول/

ِّهام.أوِّعلىِّفريقنيِّمتوافقنيِّم ِّغريِّموافقةِّالس  ِّ
 ِّ (6)ةِّوتسعنيم ِّست ِّوتصحِّ ِِّّ،أصلهاِّم ِّمثانية،ِّ(5)/بننيِّ(4)أربعِّنسوةِّوست.ِّ

َ َكَمإ َوَم)قال: َلَ زءَ جَأَينَ دَمدَمالعَمَدَأحَمأمََانَمن َأَمذَمَإَ ّت َحَمَ(7)رَ آلخَما َدَمدَمالعَمِّ(8)تَمفَ ضعَما
يَثَ الكَمَدَمدَمربَالعَماضَ انَفَمقصَمالَنَأوَمَةَ دَميَمزَ َيَ نَغَميَمَ ثَ لكَماَغَملَمب َمَاتَ عَمف َأوَدَأأمََةَ فعَميلَدَألَ القَم
َ َكَماَإَ ول َمعَموَمَةَ لَمسأَمَالَميف  َنَ هَألَمف َمَ،ينَ وَمخَمأمَوَمَاتَ وجَمزَمَعَمربَمأمََكَمّتَأنَيَمثلَأَممَ َكَمل َذَموَمَ،ةَ لَمائَ تَعَمانَمن

                                                           

 .ِّ،ِّوهيِّالص وابِّلغة)وستِّعشرة(ِّ(ج)يفِِّّ(1)
 ب(.17)وتعولِّإىل(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(2)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(3)

ِِِِّّّّ6ِّ←ِّ7ِّ7ِِّّ×12ِِّّ=84ِّ
1ِّأمِِّّ(125)

6

 1ِّ12ِّ
1ِّأخا ِّألم6ِّ12ِِّّ

3

 2ِّ24/2ِّ
2ِّأختا ِّألب4ِّ16ِِّّ

3

 4ِّ48/3ِّ  
 .ِّ،ِّوهيِّالص وابِّلغةة()وست ِِّّ(ج)يفِِّّ(4)
 ب(.51)بننيِّأصلها(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(5)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(6)

ِِِِّّّّ8ِّ8ِِّّ×12ِِّّ=96ِّ
1ِّزوجات4ِّ4ِِّّ(126)

8

 1ِّ12/3ِّ
7ِّ84/14ِِّّبِّأبناء6ِّ6ِِّّ  

 .ِّ،ِّواملراف:ِّأنِّيكونِّبنيِّالعدفي ِّتداخل)آلخر(ِّ(ف)ويفِِّّ،)اآلخر(ِّ(ب)يفِِّّ(7)
 )ضع فت(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)
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امَملمَأوَمَ،همَ سَم
ََنَ المَدخَأيمََانَ اثنَمفَمَ،ةثَمالمَثمََ(1) َاضرَ فَمَ،ةَ عَمرب َمَأَميف  ََةَ عَمرب َمأَمب َيَمهَ وَمَ،ةَ لَمسأَمَالَميف 

ََدَ احَ وَمَ(2)اتَ وجَملزَ لَ فَمَ،حَ صَ اَتَمنهَممَ وَمَ،رَمشَمعَمَةَمتَ نَسَ كَأةَتَمعَمرب َمأَم َل َ كَأل ََ،ةَ عَمرب َمونَأَمكَأتمََةَ عَمرب َمَأَميف 
َوبَمضرَأمَمَمَ سهَأأمََةَأثَمالمَثمََينَ وَمخَملَمل َوَمَ،همَ سَمَةَ دَماحَ وَم َيف  َلَ كَ ل ََ،رَمشَمَ/عَماثنمََ(3)ونكَأيمََةَ عَمرب َمَأَمة
َ(.(5)ةَ تَ سَ َ(4)خَ أَم

ِّلِّلهِّمباِّسبق.ومث ِِّّ(7)املتوافقِّأتىِّاآلنِّ/بملتداخلِّاملتباي ِّمث ِِّّمث ِِّّ(6)ملاِّذكرِّاملتماثل
 ِّ أصلهاِّم ِّاثنِِّّ،ألبِّوأربعونِّأختا ِِّّ(8)ومثانيةِّةِّإخوةِّألم  ِّمثالِّآخر:ِّزوجةِّوست
لثِّالث ِِّّةِّللم  ِّولإلخوِِّّ،صحيحِّعليهاِّ،بعِّثالثةوجةِّالر ِّللز ِِّّ،وتعولِّإىلِّمخسةِّعشرِّ،عشر
وللخواتِِّّ،فارجعِّهبمِّإىلِّنصفهمِّوهوِّثالثةِّ،صفبلن  ِِّّ(9)لك ِّيوافقِّالِّيصح ِِّّ،أربعة

                                                           

 )وها(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 (.ِّأربعةِّيكونِّيفِّواحد وجات)للز ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 )تك (.ِّ(ف)ويفِِّّ،)تكون(ِّ(ج)يفِِّّ(3)
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)أخ(ِِّّ(4)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(5)

ِِِِّّّّ4ِّ4ِِّّ×4ِِّّ=16ِّ
1ِّزوجات4ِّ4ِِّّ(127)

4

 1ِّ4/1ِّ

3ِّ12/6ِِّّبِّألبِّأوِّشقيقان أخوان2ِِّّ
 
 باي (.ِّالت ِِّّماثلِّمث ِّ)الت ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
 ب(.49)بملتداخلِّومث ل(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(7)
 .ِّبدونِّالواوِّ)مثانية(ِّ(ف)يفِِّّ(8)
 )توافق(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(9)

 ب[42]أ/
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ِّ،ةوهوِّست ِِّّإىلِّمثنه  ِِّّ(3)فارجعِّهب  ِِّّ،ويوافقِّبألمثانِّ(2)الِّيصح ِِّّ،مثانيةِّ(1)لثانللبِّالث ِّ
ق ِّف ِّفاضربِّو ِِّّ،بألكثرِّ(4)فنكتفيِّ،ؤوسِّمتداخلةؤوسِّمعِّالر ِّوالر ِّ

عدفِّاألخواتِّوهوِِّّ(5)
وجةِّللز ِِّّ:تقولِّ،تقسمِّمنهاِّمث ِِّّ،تسعنيِّ(6)يبلغِّ،ةِّيفِّاملسألةِّوعوهاِّوهوِّمخسةِّعشرست ِّ
ِّتبلغالر ِّ ِّستة ِّيف ِّثالثة ِّعشرِّ(7)بع ِّست ِّالث ِِّّألم  ِِّّ(8)ولإلخوةِّ،مثانية ِّيف ِّأربعة ِّأبربعةِّلث ة

ِّيفِّست ِِّّلثانالث ِِّّ(9)وللخواتِّ/للبِّ،أخِّأربعةِّلكل  ِِّّ،وعشري  ِّمثانية ِّوأربعنية ِّ،بثمانية
 .(10)أختِّسهمِّواحدِّوصح ِِّّلكل  ِّ

ِّ

                                                           

 لثني(.ِّ)الث ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 (.ِّوتوافقِّتصح ِّالِّ)ِّ(ف)يفِّ،ِّوِّ(يوافقِّوالِّالِّيصح ِّ)ِّ)ب(ِّيفِّ(2)
 (.وهوِّالست ةِّ)هبمِّإىلِّمثنهمِّ(ف)يفِِّّ(3)
 )فتكتفي(.ِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)وفق(ِِّّ(5)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 (.ِّعشرِّبثمانيةيفِّست ةِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(7)
 (.ِّالث لثِّأربعةِّوةِّللم  ِّ)ولإلخِّ(ف)ِّوِّ(ج)ويفِِّّ،(أربعةِّ)وللخواتِّللم  ِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 أ(.52)للبِّالث لثان(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(9)
ِّوهذهِّصورهتاِّ:ِِّّ(10)

ِِِِّّّّ12ِّ←ِّ15ِّ15ِِّّ×6ِِّّ=90ِّ
1ِّزوجةِِّّ(128)

4

 3ِّ18ِّ

1ِّإخوةِّألم3ِّ6ِِّّ

3

 4ِّ24/4ِّ

2ِّأختا ِّألب6ِّ48ِِّّ

3

 8ِّ48/1ِّ
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َكَمإ َوَم)َ:قال ََانَمن َدَمحَمفَأَمقَ فَمَعضاَ اَبَمهَمعضَأبمََقَأافَ وَمةَي َأفَملَ تَم/َمَأَادَ عدَمةَأَمثَمالمَثمََةَ لَمسأَمَالَميف 
َوَمخَأَثأَ َ،ادَ عدَمالَم امَمهَ تَ قَماف َموَمب َأَنَ يرَماآلخَمَينَ دَمدَمالعَمَقَمفَ ذ

بَاضرَ وَمَ،وفَ وقَأالَمَدَ دَملعَمل ََ(1)
َهَمعضَمبَم ََبهَأاضرَ َعَممَماَاجتَممَمفَمَ،عضَ َبَماَيف  ََبهَأاضرَ فَمَعَممَماَاجتَمذَمَمخَأَثأَ َ،وفَ وقَأالَمَدَ دَمَالعَميف  َيف 
َإَ ول َمعَموَمَةَ لَمسأَمالَمَصلَ أَم َكَما َعَمانَمن َأَممَ َكَمل َذَموَمَ،ةَ لَمائَ ت َيَمثل َسَمخَموَمَاتَ دَ جَمَرَمشَمعَمَكَمّتَأن
سَأدَأ/السَ َاتَ دَ لجَملَ فَمَ،خاَ أمََينَمشرَ عَ وَمَةَ سَمخَموَمَنتاَ ب ََةَمشرَمعَم

الَوَمَمَأسَ نقَمالَيَمَنَ يهَ لَمعَمَهمَ سَمَ(2)
َعَمعَمرب َمأمََانَ ثمَلَأالث َ َاتَ نَملب َمل َوَمَ،قَأافَ وَمي َأ َبَممَمَةَ خوَملَ ل َوَمَ،قَأافَ وَمالَي َأوَمَمَأسَ نقَمالَيَمَنَ يهَ لَمة َوَمهَأوَمَيَمقَ ا
اَذَمإَ فَمَ،ونَمشرَأعَ وَمَةَ سَمخَموَمَرَمشَمعَمَةَمسَمخَموَمَةَ شرَماَعَمنَمعَممَمفَمَ،قَأافَ وَمالَي َأوَمَمَأسَ نقَممَالَيَميهَ لَمعَمَهمَ سَم
َدَ رَأت َمف َمَ،اسَ خَملَمابَمَ(4)اان َمقَمافَ وَمي َأَرَمشَمعَمَةَممسَمالَموَمَةَمشرَمالعَمَدَأَنمَ َ(3)ينَمشرَ العَ وَمَةَممسَماَالَمفنَمقَموَم

ََةَمثَمالمَالثَ َبَأضرَ تمَوَمَ،ةَ ثَمالمَىلَثَمإ ََرَمشَمعَمَةَممسَمالَموَمَ،نيَ ىلَاثنَمإ ََةَمشرَمالعَم َ،ةَ تَ سَ َ(5)ونكَأتمََنيَ َاالثنَميف 
ََةَمتَ الس َ َبَأضرَ تمََثأَ  همِّأيِّوهذاِّجزءِّالس ِِّّ(نيَمسَ خَموَمَةَ ئَممَ َ(6)ونكَأتمََينَمشرَ العَ وَمَةَ مسَمَالَميف 
ََ(7)نيَمسَ خَموَمَةَمئَمالَ َبَأضرَ تمََثأَ ) َتَ بلَأتمََ،ةَ تَ سَ َيَمهَ وَمَ،ةَ لَمسأَمَالَميف  َتَمنهَممَ وَمَ،ةَ ئَممَ َسعَمغ َ،حَ صَ ا
ََوبَ ضرَأمَمَهمَ سَمَاتَ دَ لجَملَ فَم َةَمسَمخَمَةَ دَماحَ وَمَل َ كَأل ََ،نيَمسَ خَموَمَةَ ئَممَ َ(8)ونكَأيمََنيَمسَ خَموَمَةَ ئَمَمَ يف 
ََ(10()9)ةَ عَم/أرب َمَاتَ نَملب َمل َوَمَ،رَمشَمعَم َةَ دَماحَ وَمَل َ كَأل ََ،ةئَممَ َتَ سَ َ(11)ونكَأيمََنيَمسَ خَموَمَةَ ئَمَمَ يف 
ََهمَ سَمَةَ خوَملَ ل َوَمَ،ونَمعَأرب َمأَم َ،نيَمسَ خَموَمَةَ ئَممَ (12)ونكَأيمََنيَمسَ خَموَمَةَ ئَمَمَ يف 

                                                           
 يفِّ)ف(ِّ)مبوافقتها(.ِِّّ(1)
 أ(.50دسِّسهم(ِّبدايةِّ)ب/)الس ِِّّ(2)
 (.جتدِّ)والعشرونِّ(ف)ِّج(ِّ)والعشري ِّجتد(،ِّويف)ِّيفِّ(3)
 )توافقاّنا(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(4)
 )يكون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 (.ِّمئةِّ)يكونِّ(ف)ِّيفوِّ)يكونِّمبئة(،ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 )واخلمسني(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 )تكون(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(8)
 (.ِّيفِّأسهمأربعةِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(9)
 أ(.18)أربعةِّيف(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(10)
 )تكون(.ِّ(ج)ِّوِّ(ب)يفِِّّ(11)
 )تكون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(12)

 أ[43]أ/
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َ.(2()1)(ةَ تَ /سَ َدَ احَ وَمَل َ كَألَ 
َكَمإ َوَم) َكَأأمَِّمَ اهَمالس َ َ(3)عضَمبمََقَأافَ وَم/ي َأَؤوسَ الرَ َعضَأبمََانَمن َؤوسَ الرَ َنيَمبمََقتَمافَماَوَمهَملَ و

َوَمإ ََؤوسَمالرَ َدتَمدَمرَمَثأَ َ،امَ هَمالس َ وَم ََلتَممَ عَمَثأَ َ،اهَمقَ فَ ىل َحَملَمعَمَاقَ فَموَ َالَميف  اَمَمَبَ سَمى
َمَختاَ أأََنيَمثَ المَثمَوَمَةَ دَ جَمَينَمشرَ عَ وَمَةَ أَمامرَمِّكَمّتَأنَيَمثلَأَممَ َكَمل َذَموَمَ،ىضَممَم م َ أأَوَمَبَ ل 

َنيَمسَ خَموَمَ(4)
َأَخاَ أَم ِِّّ(.نيَمسَ خَموَمَةَ ئَممَ َسَ خَموَمَ(5)نيَ لفَمنَ/أَممَ َحَ صَ تمََ،م َ ل 

ِّألن ِّ ِّعشرِّأي ِّاثن ِّم  ِّاملسألة ِّعشرِّ،أصل ِّسبعة ِّإىل ِّ(6)اتللجد ِِّّ،وتعول
وللخواتِِّّ،وهوِّعشرةِّ،إىلِّنصفه  ِِّّ(8)همفنرف ِِّّ،صفبلن  ِِّّ(7)يوافقانِّرؤوسه  ِِّّ،سهمان

ِّمثانية ِّاألبوي  ِّرؤوسه  ِِّّ،م  ِّوفقه  ِِّّ(10)ه  ِّفنرف ِِّّ،بألنصا ِّأيضا ِِّّ(9)توافق وهوِِّّإىل
                                                           

 ب(.52ةِّوإنِّكان(ِّبدايةِّ)ف/)ست ِِّّ(1)
 وهذهِّصورهتاِّ:ِِّّ(2)

    6 6ِِّّ×150ِِّّ=900 
1ِّجدات10ِّ10ِِّّ(129)

6

 1 150ِّ/15 
2ِّبنتا 15ِّ15ِِِّّّ

3

 4 600/40 
 150/6 1 ب شقيقا ِّأوِّألب ِِّّأخا 25ِّ25ِِِّّّ

ن ه ي ِّهناِّعلىِّطريقةِّالبصريني،ِّوسيأيتِّ ِّ(.387ِّبياّناِّيفِّ)صِّمشىِّاأل ش 
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)بع،(ِِّّ(3)
(4)ِّ)  .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِِّّ)وأم  
 ب(.50مئة(ِّبدايةِّ)ب/ِّلفنيِّومخسأ)ِّ(5)
 )اجلدات(.ِّ(ب)يفِِّّ(6)
ِّبلن  صف(بلن  صفِّفرتفهمِّإىلِّنصفهمِّ)رؤوسهمِّ(ب)يفِِّّ(7) فرتفهمِّ ،ِّويفِّ)ج(ِّ)رؤوسه  

 ِّفه  ِّإىلِّنصفه  (.)رؤوسه  ِّبلن  صفِّفرتِِّّإىلِّنصفهم(،ِّويفِّ)ف(
 والص وابِّ)فنرفه  (.ِّ(8)
 ِّ)رؤوسهم(.ِّ(ِّوِّ)ج(ب)يفِِّّ(9)
 (.وفقه  ِِّّإىل فرتفه  ِّ)ِّ)ف(ِّوِّ)ج(ِّويفِّ،(وفقهمِّإىل فرتفهم)ِّ)ب(ِّيف(10)

 ب[43]أ/
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ِّعشر ِّألم  ِِّّ،مخسة ولإلخوة
ِّأسهمِّ(1) ِّ(2)همفنرف ِِّّ،توافقِّرؤوسهمِّبألنصا ِّأيضا ِِّّ،أربعة

بنيِّالعشرةِّواخلمسةِِّّ(4)ؤوسِّفنجدبنيِّالر ِِّّ(3)ننظرِّمث ِِّّ،إىلِّوفقهمِّوهوِّمخسةِّوعشرون
ِّإىلِّاثننيِّ(5)فنرف ِِّّ،عشرِّتوافقِّبألمخاس ِّ(6)ونضربِّ،واخلمسةِّعشرِّإىلِّثالثةِّ،العشرة
ِّبست ِّ ِّثالثة ِّيف ِّتكونست ِِّّ(7)نضربِّمث ِِّّ،ةاثنني ِّوعشري  ِّمخسة ِّيف ِّومخسنيِّ(8)ة ِّ،مئة

ِّوهوِّ(9)فنضرهبا ِّبعوها ِّاملسألة ِّأصل ِّيكونِّ(10)يف ِّعشر ِّمئةِِّّ(11)سبعة ِّومخس ألفني
ِّ.(13)مكماِّتقد ِِِّّّ(12)فنقسمهاِّ،ومخسني

                                                           

 )للم(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 )فرتفهم(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 )تنظر(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)ويفِِّّ،)ينظر(ِّ(ب)يفِِّّ(3)
 )فتجد(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)ويفِِّّ،)فيجد(ِّ(ب)يفِِّّ(4)
 )فرتف(.ِّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 )وتضرب(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 تضرب(.ِّمث ِّ)ِّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 )يكون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 )فتضرهبا(.ِّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
  (.)وهيِّ(ب)يفِِّّ(10)
 يفِّ)ج(ِّوِّ)ف(ِّ)تكون(.ِّ(11)
 د م(،ِّوالِّتوجدِّيفِّ)ف(.يفِّ)ب(ِّوِّ)ج(ِّ)فتقسهماِّكماِّتقِّ(12)
 وهذهِّصورهتا:ِِّّ(13)

    12ِّ←ِّ17 17ِِّّ×150ِِّّ=2550 
1ِّزوجةِِّّ(130)

4

 3 450 
1ِّجدة10ِّ20ِِّّ

6

 2 300/15 
2ِّأختا ِّشقيقة15ِّ30ِِّّ

3

 8 1200/40 
1 أخا ِّألم25ِّ50ِِّّ

3

 4 600/12 ِّ
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ِّاملصن  ِّ ِّفرغ ِّهللاملا ِّعلىِِّّفِّردمه ِّاالنكسار ِّيف ِّشرع ِّفريقني ِّعلى ِّاالنكسار م 
ِّسبقومث ِِّّ،ف ر ق ِِّّ(1)ثالثة ِّمبا ِّله ِّجد ِِّّ،ل ِّواسع ِّبب ِّاستيعابهِِّّ(2) ئولِّ،اوهو حاولنا

ونرجوِّأنِِّّ،م  ِّعلىِّاألهِّ(6)فنقتصرِّ(5)ي ِّع ِّاف ِّكماِّقالهِّالر ِِّّزلالن ِِّّ(4)ويقل ِِّّ،غلالش ِِّّ(3)/يَّول
ِّحِّبهِّالباقي.يتض ِّ

ِّأصنا ِّفالَّ ِِّّ:فنقول ِّثالثة ِّعلى ِّالكسر ِّوقع ِّتقابلإذا ِّذلكِّأن ِّيف بنيِِّّ(7)ريق
،ِّوماِّبي ِّترتكهِّ،هِّإىلِّوفقهوافقِّترف ِِّّ(8)/فماِّ،ورؤوسهِّكماِّسبقِّيفِّالفريقنيِّسهامِّكل  ِّ

ِّ(10)في ِّمتماثلنيِّتقتصرعدِّفكل ِِّّ،األربعةِّ(9)الثةِّأوؤوسِّيفِّالث ِّؤوسِّوالر ِّتقابلِّبنيِّالر ِِّّمث ِّ
ِّ.هاِّاكتفيتِّبواحدفإنِّمتاثلتِّكل ِِّّ،منهماِّعلىِّواحد

                                                           

وأم اِّف ر ي قِّفجمعهِّأف ر ق اءِّوهوِّالص واب،ِّفف ر قِّمجعِّف ر ق ة،ِِّّ(ف ر قِّيفِّ)ج(ِّوِّ)ف(ِّ)ثالثِّ(1)
ِّأكثرِّ وأف ر ق ةِّوف  ر و ق،ِّوالف ر ق ةِّوالف ر ي ق:ِّالَّ اضفةِّم ِّالش يءِّاملتفر  ق،ِّوالف ر ق ة ِّطاضفة ِّم ِّالن اس،ِّوالف ر ي ق 

ِّمنه.

ِّالعربِّ) ِّلسان 10/300ِّانظر: ِّوالقاموسِّاحمليطِّ)ص301ِّ، ِّالعروس917ِّ(، ِّواتج ،)
(26/290ِّ.) 

 ِّيفِّ)ف(ِّ)وإن(.ِّ(2)
 أ(.53غل(ِّبدايةِّ)ف/)يَّولِّالش ِِّّ(3)
 الرتك(.ِِّّزل(،ِّويفِّ)ف(ِّ)ويقل ِّالن ِِّّيفِّ)ب(ِّ)وتقل ِِّّ(4)
(5)ِّ(ِّ ع ي  

 (.6/563انظر:ِّالش رحِّالكبريِّللر اف 
 (.:ضحِّبهِّالباقيِّفتقولونرجوِّأنِّيت ِِّّيفِّ)ف(ِّ)فتقتصرِّعلىِّاألهم  ِِّّ(6)
 يفِّ)ب(ِّ)نقابل(.ِّ(7)
 أ(.51)فماِّوافق(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(8)
 يفِّ)ب(ِّ)ويفِّاألربعة(.ِِّّ(9)
 يفِّ)ب(ِّ)يفتقر(.ِِّّ(10)
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ِّألم  ِّاتِّوثالثِّأخواتِّألبِّوست ِّثالثِّجد ِِّّ:مثاله ِّإخوة ِّست ِِّّ(1)هيِّ،ة ِّ،ةم 
ويفِّاإلخوةِِّّ،ؤوسهامِّوالر ِّاتِّواألخواتِّبنيِّالس  ِّوالِّموافقةِّيفِّاجلد ِِّّ،وتعولِّإىلِّسبعة

ِّثالثةِّ(2)فنرفِّ،موافقة ِّإىل ِّيتماثلِّ،عدفهم ِّعلىِِّّ(4)فنقتصرِّ،األعدافِّ(3)وحينئذ منها
ِّوعشرونِّ(5)ونضربِّ،واحد ِّأحد ِّحيصل ِّبعوها ِّاملسألة ِّيف ِّ(6)ثالثة ِّتصح ِّ، ِّ،ومنها
ِّبثالثةللجد ِّ أربعةِّيفِّثالثةِِّّ(7)وللخواتِّألبِّ،واحدةِّسهمِّلكل  ِِّّ،اتِّسهمِّيفِّثالثة

ولإلخوةِّألم  ِِّّ،واحدةِّأربعةِّلكل  ِِّّ،بثنِّعشر
ِّ(9)واحدِّلكل  ِِّّ،ةبست ِِّّسهمانِّيفِّثالثةِّ(8)

ِّ.(10)سهم
ِّوإنِّتداخلتِّاكتفيتِّبألكثرِّوضربتهِّيفِّاملسألةِّبعوهاِّإنِّكانتِّعاضلة.

                                                           

 يفِّ)ف(ِّ)وهي(ِّبزايفةِّالواو.ِِّّ(1)
 يفِّ)ب(ِّوِّ)ج(ِّوِّ)ف(ِّ)فرتف(.ِّ(2)
 يفِّ)ج(ِّ)تتماثل(،ِّويفِّ)ف(ِّ)متاثل(.ِِّّ(3)
 يفِّ)ب(ِّ)فيقتصر(،ِّويفِّ)ف(ِّ)فتقتصر(.ِّ(4)
 يفِّ)ب(ِّوِّ)ج(ِّوِّ)ف(ِّ)وتضرب(.ِِّّ(5)
 يفِّ)ب(ِّوِّ)ف(ِّ)وعشري (.ِِّّ(6)
 ف(ِّ)للب(.ِّيفِّ)ِّ(7)
 (.يفِّ)ف(ِّ)للم  ِِّّ(8)
 يفِّ)ب(ِّوِّ)ج(ِّ)واحدة(.ِّ(9)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(10)

ِِِِّّّّ6ِّ←ِّ7ِّ7ِِّّ×3ِِّّ=21ِّ
1ِّاتجد 3ِّ3ِِِّّّ(131)

6

 1ِّ3/1ِّ

2ِّأخواتِّألب3ِّ3ِِّّ

3

 4ِّ12/4ِّ

1ِّإخوةِّألم  3ِّ6ِِِّّّ

3

 2ِّ6/1ِّ
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ِّزوجاتِّوأربعِّست ِِّّ:مثاله ِّجد ِِّّ(1)أخواتِّألبِّوأربع ِّاثنِِّّهيِّ،ةوعشرون م 
صفِّاتِّإىلِّالن  ِّعدفِّاألخواتِّللبِّواجلد ِِّّ(3)ويرجعِّ،ثالثةِّعشرِّ(2)وتعولِّ/إىلِّ،عشر

ِّبني ِّالر ِّالس  ِِّّللموافقة ِّوعدف ِّواثناِّ(4)فيحصلِّ،ؤوسهام ِّوأربعة ِّكل ِِّّ،عشرِّثالثة هاِّوهي
ِّاالثن ِّ/يف ِّ/املسألةِّ،عشرِّ(5)فاخلة ِّيفِّأصل وهوِِّّ(8()7)/بعوهاِّ(6)فتضربِّاثنِّعشر
ِّ.(10)ومنهاِّتصح ِِّّ،ةِّومخسنيمئةِّوست ِِّّ(9)ثالثةِّعشرِّيكون

فللفرضينيِِّّفقِّالكل ِّوإنِّتواِّ،أحدمهاِّيفِّاآلخرِّق ِّف ِّعدفي ِّمتوافقنيِّتضربِّو ِِّّوكل ِّ
ِّذلكِّ(11)طرق ِّاألعدافوتسم ِِّّ،يف ِّتوافق ِّصور املساضلِِّّ:ى

                                                           

 (.ةِّوهيةِّهي(،ِّويفِّ)ف(ِّ)وأربعِّوعشرونِّجد ِّيفِّ)ب(ِّ)وأربعةِّوعشري ِّجد ِِّّ(1)
 ب(.53)إىلِّثالثةِّعشر(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(2)
 يفِّ)ج(ِّ)وترجع(.ِِّّ(3)
 يفِّ)ب(ِّ)فحصلِّثالثةِّوأربعةِّواثن(.ِّ(4)
 (.ِّعشرِّيفِّ)ف(ِّ)االثناِّ(5)
 ب(.51)املسألةِّوهو(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(6)
 )بعوها(ِّالِّتوجدِّيفِّ)ب(.ِِّّ(7)
 ب(.18)بعوهاِّوهو(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(8)
 يفِّ)ب(ِّوِّ)ج(ِّ)تكون(.ِِّّ(9)
ِّهتا:ِّوهذهِّصورِِّّ(10)

ِِِِّّّّ12ِّ←ِّ13ِّ13ِِّّ×12ِِّّ=156ِّ
2ِّأخواتِّألب3ِّ6ِِّّ(132)

3

 8ِّ96/16ِّ

1ِّزوجات4ِّ4ِِّّ

4

 3ِّ36/9ِّ

1ِّةجد 12ِّ24ِِِّّّ

6

 2ِّ24/1ِّ
 
 يفِّ)ج(ِّ)يفِّذلكِّطرق(.ِِّّ(11)

 أ[44]أ/
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ِّ(3()2()1)املوقوفات ِّالَّ ِّ، ِّأحس  ِّالبصرينيوم  ِّطريق ِّالكوفينيِّ،رق ِّ(4)فنقتصرِّ،وطريق
والِِّّ،اِّيَّولِّذكرهرقِّيفِّذلكِّويفِّغريهِّوأمثلتهاِّحبسبِّحمتمالهتاِّمم ِّةِّالَّ ِّوبقي ِِّّ،(5)عليهما

ِّيليقِّهبذاِّاملختصر.
ماِِّّ(7)ونويرف ِِّّ،أنِّيقفواِّأحدِّاألعدافِّ،(6)فوعليهاِّاقتصرِّاملصن  ِِّّ:طريقةَالبصريني

وعندِِّّ،ماثلِّبواحدفيكتفونِّعندِّالت ِِّّق ِّف ِّالو ِِّّ(8)ينظرونِّيفِّأجزاءِّمث ِِّّ،ق ِّف ِّعداهِّإىلِّجزءِّالو ِّ
ِّباي وعندِّالت ِِّّ،البع،ِّيفِّالبع،ِّم ِّق ِّف ِّوافقِّيضربونِّجزءِّالو ِّوعندِّالت ِِّّ،داخلِّبألكثرالت ِّ

ماِّحصلِّيفِّأصلِّاملسألةِِّّمث ِِّّ،يضربونِّاحلاصلِّيفِّالعدفِّاملوقو ِّمث ِِّّ،البع،ِّيفِّالبع،
َِّ.(9)بعوها

                                                           

 يفِّ)ب(ِّ)املتوافقات(.ِِّّ(1)
 (.2/32ِّانظر:ِّّنايةِّاهدايةِّ)ِّ(2)
ِّ(ِّ:2/752ِّقالِّاب ِّاجملديِّيفِّالت عليقِّعلىِّنظمِّالآللئِّ)ِّ(3)

ِّ)ولتعلمِّأوال ِّأن ِّلَّريقِّالوقفِّشرطني:ِّأحدمها:ِّأنِّتكونِّاألعدافِّثالثةِّفأكثر.ِّ

 الث ان:ِّأنِّالِّيعم هاِّالت باي ِّبلِّإم اِّيعم هاِّالت وافق،ِّأوِّيفِّبعهاِّفونِّبع،(.ِِّّ
 يفِّ)ب(ِّ)فيقتصر(،ِّويفِّ)ف(ِّ)فتقتصر(.ِِّّ(4)
 (.2/22ايةِّاهدايةِّ)(،ِّوّن2/750انظر:ِّالت عليقِّعلىِّنظمِّالآللئِّ)ِّ(5)
ِّالآللئِّ)ِّ(6) ِّالت عليقِّعلىِّنظم ِّاب ِّاجملديِّيفِّكتابه ِّزكراي2/750ِّورج حها ِّوقالِّعنها ،)

 (:ِّ)واستحسنهِّاحل ذ اق(.2/23ِّاألنصاريِّيفِّكتابهِّّنايةِّاهدايةِّ)
ألن هِّمعَّو ِّعلىِّ)يقفوا(ِّوهوِّمنصوبِِّّهكذاِّيفِّمجيعِّالن سخ،ِّوالص واب:ِّ)ويرف وا(؛ِّ(7)

 أن(،ِّومثلهِّماِّبعده:ِّ)ينظرون(،ِّوِّ)يكتفون(،ِّفصواهبما:ِّ)ينظروا(،ِّ)يكتفوا(.ب    )
 يفِّ)ف(ِّ)جزءِّوالوفق(.ِِّّ(8)
 (.2/751)ِّالآللئِّنظمِّعلىِّوالت عليقِّ،(1/142)ِّالفراض،ِّعلمِّيفِّالت لخيص:ِّانظرِّ(9)
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َالكوفيني ِّاألعدافِّ:(1)وطريقة ِّأحد ِّآخرِّ،يقفون ِّعدف ِّوبني ِّبينه ِّمث ِِّّ،ويوافقون
ق ِّف ِّيضربونِّ/و ِّ

فماِّاجتمعِّوافقواِّبينهِّوبنيِّعدفِّآخرِّإنِّكانِِّّ،أحدمهاِّيفِّمجيعِّاآلخرِّ(2)
ِِّّ.(3)ماِّاجتمعِّيفِّأصلِّاملسألةِّمث ِِّّ،أحدمهاِّيفِّمجيعِّاآلخرِّق ِّف ِّفيضربونِّو ِِّّ،لةيفِّاملسأ

 ِّذلك ِّ/أخا ِّجد ِِّّست ِِّّ:مثال ِّعشر ِّبناتِّومخسة ِّم ِِّّ،ألبِّ(4)اتِّوتسع هي
ِّ.(5)ؤوسِّمتوافقةلك ِّأعدافِّالر ِِّّ،ؤوسهامِّوأعدافِّالر ِّوالِّموافقةِّبنيِّالس  ِِّّ،ةست ِّ

َالبصريني َطريقة ِّست ِِّّ(6)تقفِّ:فعلى ِّمنها ِّالت  ِِّّ،مثال ِّة ِّوبني ِّبينها ِّ(7)سعةوتقابل
ةِّواخلمسةِّعشرِّت ِّتقابلِّبنيِّالس  ِِّّمث ِِّّ،سعةِّإىلِّثالثةفرتجعِّالت  ِِّّ،لثفتجدمهاِّمتوافقنيِّبلث ِّ
/بنيِّجزضيِِّّ(8)قابلِّمث ِِّّ،فرتجعِّاخلمسةِّعشرِّإىلِّمخسةِّ،لثِّأيضا ِّفتجدمهاِّمتوافقنيِّبلث ِّ

ِّمتبايننيِّ،ق ِّف ِّالو ِّ ِّيفِّاآلِّ،فتجدمها ِّيفِّ،مخسةِّعشرِّ(9)خرِّيكونفتضربِّأحدمها ِّتضرهبا
ِّالس ِِّّ،املوقو ِّيكونِّتسعنيِّ(10)العدف ِّوهوِّ،هموهيِّجزء ِّيفِّأصلِّاملسألة ِّ(11)تضرهبا
ِّ.ومنهاِّتصح ِِّّ،ةِّيبلغِّمخسِّمئةِّوأربعنيست ِّ

                                                           

(،1/108ِّ(،ِّوفتحِّالقريبِّاجمليبِّ)2/22وهوِّاألسهلِّيفِّالت عليم،ِّانظر:ِّّنايةِّاهدايةِّ)ِّ(1)
 (.1/177والعذبِّالفاض،ِّ)

 أ(.54قِّأحدمها(ِّبدايةِّ)ف/ف ِّ)و ِِّّ(2)
ِّ)ِّ:انظرِّ(3) ِّالفراض، ِّعلم ِّيف ِّالآللئِّنظمِّعلىِّوالت عليقِّ(،1/142الت لخيص

 .(2/22،23)ِّاهدايةِّوّنايةِّ،(2/758،759)
 أ(.52)أخا ِّألب(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(4)
 أيِّاملثبتِّم ِّأعدافِّالر ؤوس.ِّ(5)
 ويقابل(.ِّةِّمثال ِّست ِّيفِّ)ب(ِّ)يقفِّمنهاِِّّ(6)
 ة(.ِّت ِّيفِّ)ف(ِّ)الس  ِِّّ(7)
 يفِّ)ف(ِّ)تقابل(.ِِّّ(8)
 يفِّ)ج(ِّ)تكون(.ِِّّ(9)
 )العدف(ِّالِّتوجدِّيفِّ)ب(.ِِّّ(10)
 ةِّتبلغ(.ةِّتبلغ(،ِّويفِّ)ف(ِّ)وهوِّست ِّيفِّ)ب(ِّ)وهيِّست ِِّّ(11)

 ب[44]أ/
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أحدمهاِّيفِِِّّّق ِّف ِّسعةِّضربناِّو ِّةِّوقابلناِّهباِّالت  ِّت ِّإذاِّوقفناِّالس  ِِّّ:وعلىَطريقةَالكوفيني
ِّ،بألثالثِّ(2)فيتوافقانِّتقابلِّبينهاِّوبنيِّاخلمسةِّعشرِّ،يةِّعشرمثانِّ(1)كاملِّاآلخرِّيبلغ

ِّو ِِّّفرتف ِّ ِّإىل ِّيبلغق ِّف ِّأحدمها ِّاآلخر ِّكامل ِّيف ِّوتضربه ِّالس ِِّّ،تسعنيِّ(3)ه ِّ،هموذلكِّجزء
ِّ،اتِّسهمِّيفِّتسعنيِّبتسعنيللجد ِِّّ،(4)ةِّ/وأربعني     تضرهباِّيفِّأصلِّاملسألةِّتبلغِّمخسِّمئ

ِّعشرِّلكل  ِّ ِّمخسة ِّوست  ِّوللبناتِّأربعِّ،واحدة ِّبثالثِّمئة ِّتسعني ِّيف ِّأسهم ِّلكل  ِِّّ،نية
ِّ.(7)ةواحدِّست ِِّّلكل  ِِّّ،(6)ولإلخوةِّسهمِّيفِّتسعنيِّبتسعنيِّ،(5)واحدةِّأربعون

 ة  ِّأصلهاِّم ِّست ِِّّ،ألبِّوأربعونِّأختا ِِّّألم  ِِّّاتِّوثالثونِّأخا ِّجد ِِّّست ِِّّ:مثالِّآخر،ِّ
انِّالِّ    وةِّسهم    خولإلِّ،والِّيوافقِّالِّيصح ِِّّسهمِّعليه  ِِّّ(9)اتللجد ِِّّ،(8)وتعولِّإىلِّ/سبعة

ِّيواف    ولكِّ،م   عليهِّح ِّ    يص ِّبلن  ِّ      ِّف    صق ِّعشرِّ(11)/عدفهمِّ(10)ع    ريج    ف ِّمخسة ِّ،إىل
                                                           

 يفِّ)ب(ِّوِّ)ف(ِّ)تبلغ(.ِِّّ(1)
 يفِّ)ف(ِّ)فمتوافقان(.ِّ(2)
 يفِّ)ب(ِّوِّ)ف(ِّ)تبلغ(.ِِّّ(3)
 ب(.54ات(ِّبدايةِّ)ف/عنيِّللجد ِّ)وأربِّ(4)
 يفِّ)ف(ِّ)أربعني(.ِّ(5)
 واحدة(.ِّواحدة(،ِّويفِّ)ف(ِّ)تسعنيِّبتسعنيِّلكل  ِِّّيفِّ)ب(ِّ)تسعنيِّلكل  ِِّّ(6)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(7)

ِِِِّّّّ6ِّ6ِِّّ×90ِِّّ=540ِّ
1ِّاتجد 6ِّ6ِِِّّّ(133)

6

 1ِّ90/15ِّ
2ِّبنات9ِّ9ِِّّ

3

 4ِّ360/40ِّ
1ِّ90/6ِِّّبِّأخا ِّألب15ِّ15ِِّّ  

 ب(.52ات(ِّبدايةِّ)ب/)سبعةِّوللجد ِِّّ(8)
 ات(.يفِّ)ب(ِّ)وللجد ِِّّ(9)
 يفِّ)ج(ِّ)فرتجع(.ِِّّ(10)
 أ(.19)عدفهمِّإىل(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(11)



 390َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّأسهم ِّإىلِّ(2)فريجعِّ،بعبلر ِِّّعدفه  ِِّّلك ِّيوافقِّ،عليه  ِِّّ(1)الِّيصح ِِّّ،وللخواتِّأربعة

 ِّ.وعشرةِّ،ومخسةِّعشرِّ،ةفمعناِّإذاِّست ِِّّ،عشرة
َالبص َطريقة ِّإىلِِّّ،ةالست ِِّّ(3)نقفِّ:رينيفعلى ِّفرتجع ِّعشر ِّاخلمسة ِّهبا ونقابل

ِّبلث ِِّّ؛مخسة ِّمخسةِّ،لثملوافقتها ِّإىل ِّفرتجع ِّبلن  ِِّّ؛والعشرة ِّمتاثلِِّّ،صفملوافقتها فقد
ِّ،هموهوِّجزءِّالس ِِّّ،يبلغِّثالثنيِّ(4)ةِّاملوقوفةت ِّفتكتفيِّأبحدمهاِّ/وتضربهِّيفِّالس  ِِّّ،اجعانالر ِّ
ِِّّ.ومنهاِّتصح ِِّّ،مئتنيِّوعشرةِّ(5)وهوِّسبعةِّيبلغِّ،اتضرهباِّيفِّأصلِّاملسألةِّبعوهِّمث ِّ

َالكوفيني َطريقة ِّالست ِِّّ:وعلى ِّوقفنا ِّوافقتهاِِّّ(6)وقابلناِّ،ةإذا ِّعشر ِّاخلمسة هبا
ِّيفِّالس  ِِّّ،اخلمسةِّعشرِّإىلِّمخسةِّفرتف ِِّّ،لثبلث ِّ ِّيبلغت ِّوتضرهبا ِّفتقابلِّبينهاِّ،ثالثنيِّ(7)ة

ِّيفِّالث ِّ ِّفاخلة ِّالعشرة ِّفتجد ِّيفِّأصلِِّّ،الثنيبلث ِِّّ(8)كتفيفنِّ،الثنيوبنيِّالعشرة ونضرهبا
ِّ.(10)تقسمِّكماِّسبقِّمث ِِّّ،مئتنيِّوعشرةِّ(9)املسألةِّيبلغ

                                                           

 ِّعليه  ِّلك ِّتوافق(.ِّيفِّ)ج(ِّ)الِّتصح ِِّّ(1)
 يفِّ)ج(ِّ)فرتجعِّإىلِّعشرة(،ِّويفِّ)ف(ِّ)فريجعِّعدفه  ِّإىلِّعشرة(.ِّ(2)
 وتقابل(.ِّتةِّتةِّوتقابل(،ِّويفِّ)ج(ِّ)نقفِّالس  ِّيفِّ)ف(ِّ)تقفِّالس  ِِّّ(3)
 يفِّ)ب(ِّوِّ)ف(ِّ)املوقوفةِّتبلغ(،ِّويفِّ)ج(ِّ)املوافقةِّيبلغ(.ِِّّ(4)
 يفِّ)ب(ِّوِّ)ف(ِّ)تبلغ(.ِّ(5)
 يفِّ)ف(ِّ)وقابل(.ِِّّ(6)
 يفِّ)ب(ِّ)تبلغِّثالثنيِّوتقابلِّبينها(،ِّويفِّ)ف(ِّ)تبلغِّثالثنيِّوتقابلِّبينهما(.ِِّّ(7)
ِّالث ِِّّ(8) ِّ)يف ِّ)ب( ِّبلث ِّيف ِّفيكتفي ِّالثني ِّ)ج( ِّويف ِّوتضرهبا(، ِّالث ِّالثني ِّفتكتفيِّ)يف الثني

 الثنيِّوتضرهبا(.ِّالثنيِّوتضرهبا(،ِّويفِّ)ف(ِّ)يفِّالث ِّبلث ِّ
 يفِّ)ب(ِّوِّ)ف(ِّ)تبلغ(.ِِّّ(9)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(10)

ِِِِّّّّ6ِّ←ِّ7ِّ7ِِّّ×30ِِّّ=210ِّ
1ِّاتجد 6ِّ6ِِِّّّ(134)

6

 1ِّ30/5ِّ
1ِّأخا ِّألم  15ِّ30ِِِّّّ

3

 2ِّ60/2ِّ
2ِّأختا ِّألب10ِّ40ِِّّ

3

 4ِّ120/3ِّ  

 أ[45]أ/
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 ِّوثالثونِّأختا ِِّّ،وثالثونِّبنتا ِِّّ(3()2)/ومخسةِّ،ةجد ِِّّ(1)إحدىِّوعشرونِّ:مثالِّآخر
ِّست ِِّّ،ألب ِّم  ِّبنيِّالس  ِِّّ(4)والِّ،ةهي ِّالر ِّموافقة ِّوأعداف ِّالر ِِّّ،ؤوسهام ِّأعداف ؤوسِّلك 

ِّمتوافقة.
َ َالبصرينيفعلى ِّوالعشري ِّ:طريقة ِّالواحد ِّوالث ِِّّوترف ِِّّ،تقف ِّإىلِّاخلمسة الثني

ِّبلس ِِّّ؛مخسةِّ(5)/وهوِّ،سبعها ِّوهوِّعشرةالث ِِّّوترف ِِّّ،بعملوافقتها ملوافقتهاِِّّ؛الثنيِّإىلِّثلثها
ِّ(7)تضربِّعشرةِّ،واخلمسةِّفاخلةِّيفِّالعشرةِّ،وعشرةِّ،معناِّمخسةِّ(6)فيحصلِّ،لثبلث ِّ

ةِّتضرهباِّيفِّأصلِّاملسالةِّوهوِّست ِِّّ،هموهوِّجزءِّالس ِِّّ،وعشرةيفِّأحدِّوعشري ِّيبلغِّمئتنيِّ
ِّ.(9)ومنهاِّتصح ِِّّ،نيومئتنيِّوست  ِِّّألفا ِِّّ(8)يبلغ

تضربِّوفقِّأحدِّالعدفي ِّم ِّالواحدِّوالعشري ِّواخلمسةِِّّ:وعلىَطريقةَالكوفيني
الثنيِّيتوافقانِّْبزءِّم ِّمخسةِّوهيِّمعِّالث ِِّّ،مئةِّومخسةِّ(10)والثالثنيِّيفِّكاملِّاآلخرِّيبلغ

ِّالث ِِّّ،رعش ِّوفق ِّاثنانفتأخذ ِّوهو ِّيبلغِّ،الثني ِّواخلمسة ِّاملئة ِّيف مئتنيِِّّ(11)وتضرهبما

                                                           

 .ِّ(شري يفِّ)ب(ِّ)وعِّ(1)
 يفِّ)ج(ِّ)ومخسِّوثالثون(،ِّويفِّ)ف(ِّ)ومخسةِّوثالثني(.ِِّّ(2)
 أ(.55)ومخسةِّوثالثني(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)
 يفِّ)ب(ِّ)فال(.ِِّّ(4)
 أ(.53)وهوِّمخسة(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(5)
 يفِّ)ف(ِّ)فتحصل(.ِِّّ(6)
 يفِّ)ب(ِّ)عشرةِّيفِّإحدىِّوعشري ِّتبلغ(،ِّويفِّ)ف(ِّ)العشرةِّيفِّأحدِّوعشري ِّتبلغ(.ِِّّ(7)
 )ف(ِّ)تبلغ(.ِّيفِّ)ب(ِّوِِّّ(8)
 تقسم(.ِِّّمث ِِّّيفِّ)ف(ِّ)ومنهاِّتصح ِِّّ(9)
 يفِّ)ب(ِّوِّ)ف(ِّ)تبلغ(.ِِّّ(10)
 يفِّ)ب(ِّوِّ)ف(ِّ)تبلغ(.ِِّّ(11)
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ِّ.(2)تقسمِّمث ِِّّ،نيومئتنيِّوست  ِِّّألفا ِِّّ(1)تضرهباِّيفِّأصلِّاملسالةِّيبلغِّ،وعشرة
هماِّبلِّتقفِّأي ِِّّ،فيماِّذكرانِّم ِّاألعدافِّاملتوافقةِّالِّفرقِّبنيِّعدفِّوعدفِّواعلمِّأن ِّ

ِّ(3)فقِّاختال وإنِّات ِِّّ،املسألةِّبعدِّمتامِّالعملِّالِّخيتلفمنهِِّّ/والعدفِّالذيِّتصح ِِّّ،شئت
ِّالغلط ِّعلى ِّبه ِّ/الث ِِّّ،(4)فاستدل ِّاألعداف ِّأحد ِّوافق واآلخرانِِّّ،اآلخري ِّ(5)الثةوإن

ِّ؛(8)داملوقو ِّاملقي ِِّّ:ىِّهذاويسم ِِّّ،(7)فالِّجيوزِّأنِّتقفِّإالِّالذيِّيوافقهما،ِّ(6)متباينان
                                                           

 يفِّ)ب(ِّوِّ)ج(ِّوِّ)ف(ِّ)تبلغ(.ِِّّ(1)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(2)

ِِِِّّّّ6ِّ6ِِّّ×210ِِّّ=1260ِّ

1ِّةجد 21ِّ21ِِِّّّ(135)

6

 1ِّ210/10ِّ

2ِّبنتا 35ِّ35ِِِّّّ

3

 4ِّ840/24ِّ

1ِّ210/7ِِّّبِّأختا ِّألب30ِّ30ِِّّ
 
 يفِّ)ب(ِّ)خال (.ِِّّ(3)
 يفِّ)ف(ِّ)ألفاظ(.ِِّّ(4)
 ب(.55الثةِّاآلخري (ِّبدايةِّ)ف/)الث ِِّّ(5)
 )متباينانِّفالِّجيوزِّإنِّاتفق(.ِّ،ِّويفِّ)ف((فالِّجيوزِّأنِّيقفِّ)متبايننيِّ(ب)يفِِّّ(6)
ِّوقفِّالذيِّيوافقهما،ِّقالِّاب ِّاجملديِّ:ِِّّ(7) بلِّجيوزِّأنِّتقفِّأيِّواحدِّمنهما،ِّوالِّيتعني 
ِّكماِّبين اِّذلك(.)قيل:ِّيت ِّوقفه؛ِّوهذاِّمس   يِّاملقي د،ِّوالص حيحِّالِّيتعني  ِّعني 

 (.2/33وانظرِّأيضا :ِّّنايةِّاهدايةِّ)
ِّبينهاِّمتباينة،ِِّّ(8) ِّو ق فِّأحدهاِّوافقهِّبقي تها،ِّوهيِّفيما املوقو ِّاملقي دِّهو:ِّأيِّأعدافِّإذا

ِّولوِّوقفِّغريهِّملِّيوافقهِّمنهاِّغريِّاملقيد.ِّ

ِّالت عليق ِّ)(2/754)ِّالآللئِّنظمِّلىعِّانظر: ِّاهداية ِّوّناية ِّالفاض،2/27ِّ، ِّوالعذب ،)
(1/179ِِّّ.) 

 ب[45]أ/
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ِّتقد ِِّّ،كِّالِّتقفِّغريهألن ِّ املوقو ِِّّ:(1)ىفيسم ِِّّ،هماِّشئتِّوقفتأي ِِّّا ِّري ِّمِّمِّكنت ِّوفيما
ِّ.(2)قاملَّل ِّ

/ألم  ِِّّا ِّ   ألبِّوأحدِّوعشرونِّأخِّ(4)ومخسونِّأختا ِِّّ(3)ةاتِّوست ِّعِّجد ِّ   أربِّ:ه   مثال
(5)،ِّ

ِّسهامه  ِِّّألن ِِّّ؛عدفِّاألخواتِّإىلِّأربعةِّعشرِّ(6)يرجعِّ،وتعولِّإىلِّسبعةِّ،ةفهيِّم ِّست ِّ
ِّعدفه  ِّ ِّمعنِّ،عب ِّبلر ِِّّتوافق ِّأربعةفيحصل ِّعشرِّ،ا ِّوعشرونِّ،وأربعة فاألربعةِِّّ،وأحد

ِّوعشرون ِّكل ِِّّ،متباينانِّ(7)واألحد ِّمنهماِّولك  ِّماِّ(8)واحد ِّْبزء ِّعشر ِّاألربعة ِّ،يوافق
ِّبلن  ِّ ِّعشر ِّاألربعة ِّتوافق ِّوعشرونِّ،صففاألربعة ِّبلس ِِّّ(9)واألحد فتقفِِّّ،بعتوافقها

ِّ/عشر ِّاثننيِّوترف ِِّّ،(10)األربعة ِّإىل ِّوعشري ِّ،األربعة ِّثالثةِّ(11)واألحد وتضربِِّّ،إىل

                                                           

 ى(.ِّسم ِّ)وي ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
ِّاملوقو ِّاملَّل قِّهو:ِّاألعدافِّالتِّإذاِّوقفِّأيِّواحدِّمنهاِّوافقهِّالبقي ة.ِّ(2)

 .(2/28)ِّاهدايةِّوّنايةِّ،(2/754)ِّالآللئِّنظمِّعلىِّالت عليق:ِّانظر
 .ِّوهوِّالص وابِّ(ومخسونِّ)وست ِِّّ(ج)يفِِّّ(3)
 (.ِّألبِّوإحدىِّوعشرونِّ)أخا ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 ب(.53فهي(ِّبدايةِّ)ب/ِّ)ألم  ِِّّ(5)
 )ترجع(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(6)
 )والعشرون(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 )منها(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
،ِّ(فتقفِّبلس بعِّيوافقهاِّوعشرون)ِّ،ِّويفِّ)ج((فنقفِّبلس بعِّتوافقهاِّوعشرون)ِّيفِّ)ب(ِّ(9)

 (.ِّتوافقهاِّبلس بعِّفتقفِّ)والعشرونِّ(ف)يفِّوِّ
 ب(.19)عشرِّوترف(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(10)
 )والعشري (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(11)
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ِّ،تبلغِّأربعةِّومثاننيِّ(2)تضرهباِّيفِّاألربعةِّعشرِّاملوقوفةِّ،ةست ِِّّ(1)أحدمهاِّيفِّاآلخرِّيكون
مثانيةِّوِّمخسِّمئةِِّّ(3)تضرهباِّيفِّأصلِّاملسألةِّبعوهاِّوهوِّسبعةِّيبلغِّمث ِِّّ،هموذلكِّجزءِّالس ِّ

ِّومثاننيِّأبربعةللجد ِِّّ،ومثانني ِّأحدِّوعشرونواحِّلكل  ِِّّومثاننيِّ(4)اتِّسهمِّيفِّأربعة ِّ،دة
ِّ ِّومثاننيِّبثالثِّمئة ِّأسهمِّيفِّأربعة ِّوثالثنيوِّوللخواتِّأربعة ِّست ِِّّلكل  ِِّّ،ستة ِّ،ةواحدة

ِّ.(6)مثانيةِّ(5)واحدِّونِّلكل  ِّمثانيةِّوست ِّوِّولإلخوةِّمئةِّ
/ِّ ِّالكل ِِّّ(7)وإن/ ِّالبع،ِّتباي  ِّتضربِّالبع،ِّيف تضربِّاحلاصلِّيفِّأصلِِّّمث ِّ،
ِِّّ.املسألة

ِِّّ:مثاله ِّألب ِّأخوات ِّومخس ِّألم  ِِّّ(8)وسبعزوجتان ِّعشرِِّّ،إخوة ِّاثن ِّم  هي
ِّعشرِّ(9)وتعول ِّبنيِّالس  ِِّّ،إىلِّمخسة ِّموافقة ِّالر ِّوال ِّوأعداف فتضربِّاثننيِّيفِِّّ،ؤوسهام

                                                           

 )تكون(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(1)
 (.ِّتبلغِّ)املوقو ِّ(ف)يفِّوِِّّ،(يبلغِّاملوقوفة)ِّ)ج(ِّيفِّ(2)
 .ِّوهوِّالص وابِّ(مخسِّمئةِّومثانيةِّ)تبلغِّ(ف)ِّيفوِّ)تبلغِّمخسِّمئةِّمثانية(،ِّ(ب)يفِِّّ(3)
 (.ِّلكل  ِِّّبثماننيننيِّيفِّأربعةِّومثا)ِّ(ف)يفِِّّ(4)
 يفِّ)ب(ِّ)واحدة(.ِّ(5)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(6)

ِِِِّّّّ6ِّ←ِّ7ِّ7ِِّّ×84ِِّّ=588ِّ
1ِّاتجد 4ِّ4ِِِّّّ(136)

6

 1ِّ84/21ِّ

2ِّأختا ِّألب14ِّ56ِِّّ

3

 4ِّ336/6ِّ

1ِّأخا ِّألم  21ِّ21ِِِّّّ

3

 2ِّ168/8ِّ
 
 أ(.56(ِّبدايةِّ)ف/)وإنِّتباي ِّالكل ِِّّ(7)
 .ِّوهوِّالص وابِّ(إخوةِّألم )وسبعةِّ(ف)يفِّوِِّّ،(للمِّإخوةِّوسبع)ِّ)ب(ِّيفِّ(8)
 .ِّبدونِّالواوِّ)تعول(ِّ(ف)يفِِّّ(9)

 أ[46ِّ]أ/
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تضرهباِّيفِِّّمث ِِّّ،همجزءِّالس ِِّّوذلكِّ،يفِّسبعةِّتكونِّسبعنيِّ(1)تضرهبا،ِّ/مخسةِّتك ِّعشرة
ِّ.(4)تصح ِِّّومنهاِّ،ومخسنيِّألفا ِِّّ(3)وهوِّمخسةِّعشرِّيبلغِّ،املسألةِّبعوهاِّ(2)أصل

ِّأييتِّفيه.ِّالثةيفِّالث ِِّّ(5)ماِّصنعتهِّوإنِّانكسرِّعلىِّأربعةِّأصنا ِّفكل ِّ
 اتِّومخسِّأخواتِّامرأاتنِّوثالثِّجد ِِّّ:وم ِّأمثلةِّالكسرِّعلىِّأربعِّفرقِّمتباينة

ِّألب ِّإخوة ِّوسبعة ِّاثنِّعشرِّ،(6)ألم ِّم  ِّالر ِِّّ،أصلها ِّثالثةللمرأتني ِّيصح ِِّّ،بع والِِّّال
لثِّأربعةِّالِّالث ِِّّ(7)وللخواتِّللمِّ،والِّيوافقِّنِّالِّيصح ِّدسِّاثنااتِّالس ِّوللجد ِِّّ،يوافق
ِّيوافقِّيصح ِّ ِّللبِّ،وال ِّيوافقِّالِّيصح ِِّّثالثةِّ(8)ولإلخوة ِّعلىِّفالس  ِِّّ،وال ِّمنكسرة هام
انِّلِّيفِّالث ِّفاضربِّاألو ِِّّ،ومخسةِّوسبعةِّ(9)اِّاثنانِّوثالثةألّن ِِّّ؛ؤوسِّمتباينةوالر ِِّّ،ؤوسالر ِّ

                                                           

 أ(.54)تضرهباِّيف(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(1)
 .ِّ(ج)الِّتوجدِّيفِّ)أصل(ِِّّ(2)
 ِّ)تبلغِّألفا (.ِّ(ج)ِّيفوِّوِّ)ف(ِّ)تبلغِّألف(،ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِِّّّّ12ِّ←ِّ15ِّ15ِِّّ×70ِِّّ=1050ِّ
1ِّزوجتان2ِِّّ(137)

4

 3ِّ210/105ِّ

2ِّأخواتِّألب5ِّ5ِِّّ

3

 8ِّ560/112ِّ

1ِّإخوةِّألم  7ِّ7ِِِّّّ

3

 4ِّ280/40ِّ
 
 (.ِّيفِّالث الثةِّ)صنعتِّ(ف)يفِّوِِّّ،(صنعتهِّيفِّالث الث(ِّ)ب)ِّيفِّ(5)
 .ِّبزايفةِّ)ألن (ِّ(أصلهاِّ)ألن ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 (.ِّ)ألم  ِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 ِّ.(للبِّثالثةِّأسهمِّالِّيصح ِّ(ِّ)ف)ِّيصح (،ِّويفِّالِّثالثةِّ)ألبِّ(ب)يفِِّّ(8)
 زايفةِّ)وأربعة(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(9)



 396َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّيفِّالر ِِّّمث ِِّّ،ثالثنيِّ(3)الثِّيبلغيفِّالث ِِّّ(2)اضرهباِّمث ِِّّ،ةست ِِّّ(1)يبلغ مئتنيِِّّ(4)ابعِّيبلغاضرهبا
ِّ،ألفنيِّومخسِّمئةِّوعشري ِّ(5)فاضرهباِّيفِّأصلِّاملسألةِّيبلغِّ،هموهوِّجزءِّالس ِِّّ،وعشرة

ِّ.(6)ومنهاِّتصح ِّ
 اتِّومثانيةِّوأربعِّجد ِِّّ(7)/زوجتانِّ:وم ِّأمثلةِّالكسرِّعلىِّأربعةِّأصنا ِّمتماثلة

والِِّّالِّيصح ِِّّ(9)بعِّثالثةالر ِِّّ(8)وجتنيللز ِِّّ،أصلهاِّم ِّاثنِّعشرِّ،نِّعم  ِّةِّبوست ِِّّإخوةِّألم  ِّ
ِّإىلِّنصفه  ِِّّفارجعِّ/هب  ِِّّ،(10)صفويوافقِّبلن  ِِّّدسِّاثنانِّالِّيصح ِّاتِّالس ِّوللجد ِِّّ،يوافق

                                                           

 .)ف(ِّ)تبلغ((ِّوِّب)يفِِّّ(1)
 ِّ.(اضرهبما)ِّ)ف(ِّيفِّ(2)
 ِّ)تبلغ(ِّوبدونِّ)ثالثني(.ِّ،ِّويفِّ)ف()تبلغ(ِّ(ب)يفِِّّ(3)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(6)

ِِِِّّّّ12ِّ12ِِّّ×210ِِّّ=2520ِّ
1ِّزوجتان2ِِّّ(138)

4

 3ِّ630/315ِّ

1ِّتاجد 3ِّ3ِِِّّّ

6

 2ِّ420/140ِّ

1ِّأخواتِّألم  5ِّ5ِِِّّّ

3

 4ِّ840/168ِّ

3ِّ630/90ِِّّبِّإخوةِّألب7ِّ7ِِّّ
 
 ب(.56ربع(ِّبدايةِّ)ف/أ)زوجتانِّوِِّّ(7)
 وجتان(.ِّ)للز ِِّّ(ف)ويفِِّّ،وجات()للز ِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 ِّيفِّ)ف(ِّ)ثالثةِّأسهم(.ِّ(9)
 .ِّ(ف)يفِّالِّيوجدِّويوافق(ِِّّالِّيصح ِِّّ-إىلِِّّ-صفِّفارجعِّ)بلن  ِِّّقوله:ِّ(10)

 ب[46]أ/



 397َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّللم  ِِّّ،اثنني ِّيصالث ِِّّولإلخوة ِّال ِّبلر ِّ     ويوافِّح ِّ    لثِّأربعة ِّهب     فارجِّ،ع    بق ِّرِّ    ع ِّإىل بعهمِّم
فارجعِّهبمِّإىلِّثلثهمِِّّ،لثويوافقِّبلث ِِّّثالثةِّالِّيصح ِِّّ(2)اِّ/فضل   مِّم  ِّ   نِّالع    ولبِّ،(1)ني    اثن

ِّالر ِِّّ،اثنني ِّمتاثلت ِّأبحدهمفقد ِّفاكتفي ِّيبلغِّ،ؤوس ِّاملسألة ِّأصل ِّيف أربعةِِّّ(3)واضربه
ِّ.(4)ومنهاِّتصح ِِّّ،وعشري 

 أربعِِّّ:هاِّغريِّمتوافقوم ِّأمثلةِّالكسرِّعلىِّأربعةِّأصنا ِّبعضهاِّمتوافقِّوبعض
ِّوعشري ِّأختا ِِّّشقيقةِّوأربعا ِِّّ(6)وأختا ِِّّألم  ِِّّأخا ِِّّ(5)اتِّوأربعةِّوعشرونجد ِِّّزوجاتِّوست ِّ

والِِّّبعِّثالثةِّالِّيصح ِّوجاتِّالر ِّللز ِِّّ،أصلهاِّم ِّاثنِّعشرِّوتعولِّإىلِّسبعةِّعشرِّ،ألب
ِّإىلِّنصفه  ِِّّ(7)فارجعِّهب  ِِّّ،صفويوافقِّبلن  ِِّّدسِّاثنانِّالِّيصح ِّاتِّالس ِّوللجد ِِّّ،يوافق

                                                           

 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)اثنني(ِِّّ(1)
 ب(.54)فضلِّثالثة(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(2)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِِّّّّ12ِّ12ِِّّ×2ِِّّ=24ِّ

1ِّزوجتان2ِِّّ(139)

4

 3ِّ6/3ِّ

1ِّاتجد 2ِّ4ِِِّّّ

6

 2ِّ4/1ِّ

1ِّإخوةِّألم  2ِّ8ِِِّّّ

3

 4ِّ8/1ِّ

3ِّ6/1ِِّّبِّأبناءِّعم  2ِّ6ِِِّّّ
 
 عشري (.ِّ)وِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
ِّ)وأختا ِّشقيقةِّ(وعشرونِّأختا ِِّّوأربع شقيقة )وأختِّ(ج)يفِِّّ(6)  وهوِّالص واب،ِّويفِّ)ف(

 .ِّوعشرونِّأختا (ِّوأربع
 )هبم(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)



 398َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّللم  ِِّّ،ثالثة ِّ(2)مِّإىل      عِّهب     فارجِّ،ع        بقِّبلر ِّ        ويوافِّح ِّ      الِّيصِّ(1)ة       لثِّأربعالث ِِّّولإلخوة
ِّست ِّ     ربعه ِّالن  ِّالش ِِّّ(3)/وللختِّ،ة       م ِّعليهاصفِّست ِّقيقة ِّصحيح وللخواتِّللبِِّّ،ة
اثنِِّّإىلِّنصفه  ِِّّفارجعِّهب  ِِّّ،صفويوافقِّبلن  ِِّّيصح ِّاثنانِّالِِّّ(4)لثنيدسِّتكملةِّالث ِّالس ِّ
فتضربِّاثنِّعشرِِّّ،عشرِّ(5)فيدخالنِّمعِّاألربعةِّيفِّاثنِّ،ةوالرواجعِّثالثةِّوست ِِّّ،عشر

ِّ.(7)ومنهاِّتصح ِِّّ،يبلغِّمئتنيِّوأربعةِّ،عشرِّ(6)يفِّأصلِّاملسألةِّوهوِّسبعة

                                                           

 زايفةِّ)أسهم(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)إىل(ِِّّ(2)
 أ(.20قيقة(ِّبدايةِّ)ج/ختِّالش ِّ)وللِّ(3)
 الثني(.)الث ِِّّ(ج)يفِِّّ(4)
 )االثن(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 ِّ.(تبلغِّعشرِّسبعة)ِّ)ف(ِّوِّ،(عشرِّتبلغ )سبعِّ(ب)يفِِّّ(6)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(7)

ِِِِّّّّ12ِّ←ِّ17ِّ17ِِّّ×12ِِّّ=204ِّ
1ِّزوجات4ِّ4ِِّّ(140)

4

 3ِّ36/9ِّ

1ِّاتجد 3ِّ6ِِِّّّ

6

 2ِّ24/4ِّ

1ِّأخا ِّألم6ِّ24ِِّّ

3

 4ِّ48/2ِّ

1ِّأختِّشقيقةِِّّ

2

 6ِّ72ِّ

1ِّأختا ِّألب12ِّ24ِِّّ

6

 2ِّ24/1ِّ
 



 399َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َ(1)(اءَ جزَملَمابَمَةَ قَماف َموَمةَالَأفَمعرَ مَمَبَأابَم)
َكَمذَمإ َ) وَأمََ؟راآلخَمَنَممَ َزءَ اَجَأمهأَمدَأحَمأمََ(2)ل/هَمَمَمعلَمنَتَمأمََدتَمرَمأمَوَمَانَ دَمدَمعَمَكَمعَممَمَانَما

َمَأمَمهَأين َملَبَمهَم َأَمقَماف َموَما َكَتَأن َإَ فَمَ؟َمَالة َثيَ الكَمَنَملَمَ فضَأَيَمنَلَمإَ فَمَيلَ لَ لقَميَابَ ثَ الكَمَ(3)فن 
ِّ.(نهَأمَ َزءَ يلَجَألَ القَمَنَ إَ فَمَيءَ شَم

َوَمسَمخَمَ:هالَأثَممَ ) َذَمإ ََ،رَمشَمعَمَةَمسَمخَمة َبقَمَيَملَمَةَ مسَملَمابَ َرَمشَمعَمَ(4)ةَممسَم/الَم/َيتَمنَمف َ أَما
َ.(اسَ خَ لَمابَ َةَ قَماف َموَماَمَأمَمهَأين َمبمَوَمَرَمشَمعَمَةَممسَمالَمَنَممَ َزءَ ةَجَأمسَمالَمفَمَ،يءَ شَم

َمَ يَ قَ لبَميلَابَ لَ القَمَ(5)افنَ فَمَيلَ لَ القَمَونَمدَأَيءَ شَمَيَ ثَ الكَمَنَممَ َلَمضَأنَفَمإ َوَم) َ،يَ ثَ الكَمَنَمة
َمَتَأّت َاَحَمذَمكَمهَموَم َمنَفَمإ َفَمَ،رَ آلخَمابَ َينَ دَمدَمدَالعَمحَمأمََ(6)فن  َميَفَأالذَ فَمَرَ آلخَماَابَ مهأَمدَأحَمأمََن  َهَ ب ََن 
َأَانَ قَماف َموَمت َمي َم َ.(امَمهَأين َمبمََاقَمفَمالَوَ فَمَدَ احَ وَمَيَمقَ بمَوَمَهَ ب ََفنَمَيَمنَلَمإ َوَمَ،هَ زئَ ب 

َنقَأافَمَ،ونَمثَأالمَثمَوَمَةَ سَمخَموَمَونَمشرَأعَ وَمَدَ حَمأمََ:هَأالَأثَ مَ ) َخَممَ َينَمشرَ عَ وَمَحداَ أَمص َةَ سَمن
َأَمبقَميمََنيَمثَ المَثمَوَم َمَ صهَمانقَأفَمَ،رَمشَمعَمَةَمعَمرب َمى َأَما َسَمبقَميمََينَمشرَ عَ وَمَدَ حَمن َمَ صهَمانقَأفَمَ،ةَ بعَمى َنا

َأَمعلَمتَمف َمَ،اَب َمفىنمَتَمف َمَنيَ تمَرَ مَمَرَمشَمعَمَ(7)ةَمعَمرب َمالَم َابَ مَمهَأاق َمفَمات َ َنَ م َةَمبعَمالسَ َنَ إ َفَمَ،اعَ سبَملَما
(امَمهَأت َ ن َمف َ أَم

(8).َ
                                                           

ِّ)انظرِّ(1) ارف ين
 
ِّامل ِّلسبط ِّاملهم ة ِّالفصول ِّشرح ِّالغوام،1/339-345ِّ: ِّوكشف ،)

 (.154ِّ-1/153(ِّوالعذبِّالفاض،ِّ)90-1/88(،ِّوفتحِّالقريبِّاجمليبِّ)1/201)
 أ(.57)هلِّأحدمها(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(2)
 تعد(.ِّفإن كِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(3)
 أ(.55)اخلمسةِّعشر(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(4)
 )فافن(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 )يفىن(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(6)
 (.ِّعشرِّأربعةم ِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(7)
ِّ.0ِّ=7ِِِّّّ-7ِّ،ِّمث 7ِّ=14ِِِّّّ-21ِّ،ِّمث 14ِِّّ=21ِِِّّّ-35ِّهكذاِِّّ(8)

ِّ.3=7ِِّّ÷5ِِّّ،21ِِّّ=7ِِّّ÷35ِِّّإذا ِّيتوافقانِّبألسباع،ِّ

 أ[47]أ/



 400َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َنَممَ َينَمشرَ عَ وَمَةَمتَ طَالس َ سقَ أمَفَمَ،ونَمتَ سَ وَمَةَ تَ سَ وَمَ(1)ونَمشرَأعَ وَمَةَ تَ سَ َ:كَملمََيلَمنَقَ إَ فَم)
َأَمبقَميَمف َمَنيَ تمَرَ مَمَنيَمت َ الس َ وَمَ(2)ةَ تَ الس َ  َالَمانقَأَثأَ َ،رَمشَمعَمَةَمعَمرب َمى َةَ تَ الس َ َنَممَ َرَمشَمعَمَةَمعَمرب َمص

َاثنَمبقَميَمف َمَينَمشرَ العَ وَم َعَمى َمَ صهَمانقَأفَمَ،رَمشَما َأَما َاثنَمبقَميمََرَمشَمعَمَةَمعَمرب َمن َتأََثأَ َ،انَ ى ََاالثنمَفن 
َ.(3)(افَ نصَملَمابَ َانَ قَمافَ وَمت َماَمَأمَمهَأن َ مَأَمعلَمتَمف َمَ،يءَ ىَشَمبقَمالَيَمفَمَنيَ الثنَمابَ َرَمشَمعَم

ِّالن  ِّ ِّم  ِّاألعداف ِّم  ِّيقع ِّما ِّذكر ِّاألربعملا ِّ،داخلوالت ِِّّ،ماثلالت ِِّّ:أعنِّ،سب
ِّم.وذكرِّماِّتقد ِِّّ،ريقِّإىلِّمعرفةِّذلكفكِّالَّ ِّعر  ِّأرافِّأنِّي ِِّّ،باي والت ِِّّ،وافقوالت ِّ

ِّأن ِّ ِّإم ِِّّكل ِِِّّّواعلم ِّأنِّ/يكوانعدفي ِّالِّخيلو ِّوثالثةِّ(4)ا ومخسةِِّّ،متماثلنيِّكثالثة
ِِّّ.أوِّغريِّمتماثلنيِّ،ومخسة

ِّكاان ِّمتماثلنيِّفإم ِِّّ(5)فإن ِّ/أنغري ِّبألقل  ِِّّيفنِّ(6)ا ِّمر ِِّّاألكثر ِّسقطِّمنه تنيِّإذا
ِِّّ.بهِّأوِّالِّيفنِّ،واخلمسةِّمعِّالعشرة،ِّ/(7)سعةالثةِّمعِّالت  ِّكالث ِِِّّّ،فصاعدا ِّ

ِّاألو ِّ ِّمتداخلنيلِّمس   ِّإنِّكان ِّمدخولِّفيهِّأن ِِّّ:واملعىنِّ،يا ِّفاخلِّواآلخر ِّ،أحدمها
ِّمتداخلنيومس   ِّ ِّاعتبارهِّلسقوطِّاألقل  ِِّّ؛يا ِّترىِّأن ِِّّ،وعدم ِّيفِِّّ:كِّتقولأال ِّفاخلة العمرة

                                                           

 وعشري (.ست ةِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(1)
 ني(.ِّةِّوست  ِّ)ست ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
2ِّ=12ِِِّّّ-14ِِّّمث 12ِِّّ=14ِِِّّّ-26ِّ،ِّمث 14ِِّّ=26ِِِّّّ-40ِّ=26ِِِّّّ-66ِّهكذاِِّّ(3)

0ِّ=2ِِِّّّ-2ِّ=2ِِِّّّ-4ِّ=2ِِِّّّ-6ِّ=2ِِِّّّ-8ِّ=2ِِِّّّ-10ِّ=2ِِِّّّ-12ِّمثِّ

 .13=2ِِّّ÷33ِِّّ،26ِِّّ=2ِِّّ÷66ِِّّيتوافقانِّبألنصا ،ِِّّإذا ِّ
 ب(.55)يكوانِّمتماثلني(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(4)
 )كان(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 ب(.57كثر(ِّبدايةِّ)ف/األِّ)أنِّيفنِّ(6)
 ة(.ِّت ِّ)الس  ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)

 ب[47]أ/
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ِِّّ.أعماهاِّوحصولِّاالكتفاءِّأبعمالهِّ(2)لسقوطِّ؛(1)نار ِّسبةِّإىلِّالق ِّبلن  ِِّّاحلج  ِّ
ِّ(3)ةِّمعِّالعشرةِّتفنيهمات ِّكالس  ِِِّّّ،عدفِّاثلثِّاِّأنِّيفنيهماِّمجيعا ِّم ِّإانِّفوإنِّكانِّالث ِّ

اِّوإّن ِِّّ،فنيهماِّعدفِّآخرالِّي ِِّّ(5)أوِّ،الثةعشرِّتفنيهماِّالث ِِّّ(4)سعةِّمعِّاالثنوكالت  ِِّّ،االثنان
ِِّّ.متبايننيِّ(7)ياانِّمس   ِّوإنِّكانِّالث ِِّّ،ياِّمتوافقنيلِّمس   ِّإنِّكانِّاألو ِِّّ،(6)يفنيانِّبلواحد

ِِّّ.أوِّمتباينانِّ(8)اِّمتماثالنِّأوِّمتداخالنِّأوِّمتوافقانعدفي ِّفهماِّإم ِِّّكل ِِِّّّفإذا ِّ
ِّمتوافقانِّ(9)وكل ِّ ِّأفىنِّاألكثرِّ/كاانِّاألقل ِِّّألن ِِّّ؛متداخلنيِّفهما متوافقنيِِّّ(10)إذا

ِّاآلحاف ِّم  ِّاألقل ِّالعدف ِّيف ِّما ِّالعشرةكاخلمسِِّّ،أبجزاء ِّمع ِّمتداخالنِّ،ة ِّفهما
ِّمعِّالس  ِّفالث ِِّّ،بألمخاسِّم ِّغريِّعكسِّ(11)ومتوافقان ِّت ِّت ِّالثة ِّومتداخلةسم ِّة ِّ،ىِّمتوافقة

ِِّّ.(12)ةِّمتوافقةِّالِّمتداخلةت ِّواألربعةِّمعِّالس  ِّ
                                                           

ِّالق ار ن:ِّم ِّاِّ(1) ِّوالعمرةِّيفِّإحرامِّواحد،ِّوأصلهِّق  ر ن :ِّوهوِّيدل  لق ر ان:ِّوهوِّاجلمعِّبنيِّاحلج  
ِّعلىِّمجعِّشيءِّإىلِّشيء.ِّ

 (.191ِّ(،ِّواملصباحِّاملنريِّ)ص5/76ِّ(،ِّومقاييسِّالل غةِّ)9/88انظر:ِّهتذيبِّالل غةِّ)
 )بسقوط(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 )يفنيهما(.ِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 (.ِّعشرِّ)االثناِّ(ف)يفِِّّ(4)
 (.ِّيفنيهماِّ)والِّ(ب)يفِِّّ(5)
 ل(.ِّ)بلواحدانِّبلواحدانِّكاألو ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
 )بينها(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 )متوافقني(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 )فكل(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(9)
 ب(.20)كاانِّمتوافقني(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(10)
 )ومتوافقني(.ِّ(ب)يفِِّّ(11)
ارف ينِّ)ِّ(12)

 
 (.1/341ِّانظر:ِّشرحِّالفصولِّاملهم ةِّلسبطِّامل
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ِّ/تعلم ِّأرفتِّأن ِّفأسقطِّاألقل ِِّّ(1)وإذا ِّيفِّاآلخر ِّيدخل ِّهل ِّالعدفي  م ِِّّأحد
ِّ،فإنِّفنِّاألكثرِّبألقلِّ،تنيِّفصاعدا ِّعلىِّاألقلِّمثلهِّمر ِِّّ(2)أوِّزفِّ،تنيِّفصاعدا ِّاألكثرِّمر ِّ
ِِّّ.فهماِّمتداخالنِّوإالِّفالِّ،بزايفةِّاألمثالِّاألكثر ِِّّاألقل ِِّّأوِّساوى

ِّ(5)ط   وهوِّأنِّتسقِّ،ففافعلِّماِّذكرهِّاملصن  ِِّّتعلمِّهلِّيوافقهِّ(4)أرفتِّأنِّ(3)/ِّفإن
منهِّشيءِّفأسقَّهِّ/ِّفإنِّبقيِّ،م ِّاألقل  ِّهِّ   سقَّأرِّماِّأمك ِّفماِّبقيِّف    ث ِّاألك    مِّل ِّ    األق
ِّن  ِّفإنِّف ِِّّ،العدفِّاملنقوصِّمنهِّآخرا ِِّّ(6)والِّتزالِّتفعلِّذلكِّحىتِّيفىنِّ،اِّبقيِّم ِّاألكثرمم ِّ

ِّن ِّإِّ:اِّقلناوإّن ِِّّ،فناءمهاِّمبباينهماِّوهوِّالواحدِّألن ِِّّ؛بملتبايننيِّ(7)يابواحدِّفهماِّمتباينانِّومس   ِّ
املثبتِّومباي ِّلهِِّّضد ِِّّ(8)واملنفيِّ،والواحدِّليسِّبعدفِّ،ماِّعدفانألّن ِِّّ؛الواحدِّمباي ِّهما

بعدفِّفهماِِّّن  ِّوإنِّف ِِّّ،(9)ةوافقِّحاصلِّيفِّالعدفي ِّالت ِِّّفإن ِِّّ،خبال ِّماِّإذاِّأفنامهاِّعدفِّاثلث
ِِّّ.متوافقانِّبجلزءِّاملأخوذِّم ِّذلكِّالعدف

ِِّّ.ةت ِّكاألربعةِّوالس  ِِِّّّ،صفبثننيِّفهماِّمتوافقانِّبلن  ِِّّن  ِّف ِِّّ(10)وإن

                                                           

 أ(.56مِّأحد(ِّبدايةِّ)ب/)تعلِّ(1)
 )رف(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 أ(.58ِّ)فإنِّأرفت(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)
 (.ِّتوافقهِّهلِّتعلمِّأرفت(ِّ)ف)ِّويفِّ،(يوافقهِّهلِّتعلمِّ)أرفتِّيفِّ)ب(ِّ(4)
 )يسقط(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(5)
 )ينفي(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
 ِّبدونِّالواو.يا(ِّ)مس   ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
 )واملفن(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 فِّبه(.ِّ)العدِّ(ف)يفِِّّ(9)
 .ِّبدونِّالواوِّ)إن(ِّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(10)

 أ[48]أ/
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ِِّّ.سعةِّواالثنِّعشرلثِّكالت  ِّبثالثةِّفبالث ِِّّن  ِّوإنِّف ِّ
ِِّّ.مانيةِّواألربعنيِّمعِّاالثننيِّواخلمسنيكالث ِِِّّّ،(1)بعأبربعةِّفبالر ِِّّن  ِّوإنِّف ِّ
ِّالثني.كاخلمسةِّوالعشري ِّمعِّالث ِِِّّّ،مسخبمسةِّفباخل ِِّّن  ِّوإنِّف ِّ
أوِِّّ،(5)م أوِّبثمانيةِّفبالث ِِّّ،(4)بعأوِّبسبعةِّفبالس ِِّّ،(3)دسفبالس ِِّّ(2)ة/بست ِِّّن  ِّوإنِّف ِّ
ِِّّ.(7)شرأوِّبعشرةِّفبالع ِِّّ،(6)سعبتسعةِّفبالت ِّ

ِِّّ(8)وإنِّكانِّالعدف
 
ِّفالت ِِّّىن ِّف ِّامل كجزءِّم ِِِّّّ،وافقِّحينئذِّبألجزاءبهِّأكثرِّم ِّعشرة

ّنايةِِّّ(12)أوِّغريِّذلكِّإىلِّماِّالِّ،(11)أوِّعشري ِّ،(10)أوِّمخسةِّعشرِّ،(9)اأحدِّعشرِّجزء ِّ
ِِّّ.له

                                                           

 )فالربع(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 ب(.56دس(ِّبدايةِّ)ب/ةِّفبالس ِّ)بست ِِّّ(2)
ت ةِّفهماِّ(3)  متوافقانِّبلس دس.ِِّّمثاله:ِّأربعةِّوعشرونِّمعِّثالثني،ِّيفنيانِّبلس  
 بلس بع.مثاله:ِّأربعةِّعشرِّمعِّمخسةِّوثالثني،ِّيفنيانِّبلس بعةِّفهماِّمتوافقانِِّّ(4)
 بلث م .ِّمتوافقانِّفهماِّبلث مانيةِّمثاله:ِّستةِّعشرِّمعِّأربعةِّوعشري ،ِّيفنيانِّ(5)
 بلت سع.ِّمتوافقانِّفهماِّبلت  سعةِّمثاله:ِّمثانيةِّعشرِّمعِّمخسةِّوأربعني،ِّيفنيانِّ(6)
 بلع شر.ِّمتوافقانِّفهماِّبلعشرةِّمثاله:ِّثالثونِّمعِّأربعني،ِّيفنيانِّ(7)
 .ِّ(ف)يفِّالِّتوجدِّ)العدف(ِِّّ(8)
 مثاله:ِّاثنانِّوعشرونِّمعِّثالثةِّوثالثني،ِّيتوافقانِّْبزءِّم ِّأحدِّعشرِّجزء ا.ِّ(9)
 مثاله:ِّثالثونِّمعِّمخسةِّوأربعني،ِّيتوافقانِّْبزءِّم ِّمخسةِّعشرِّجزء ا.ِِّّ(10)
 مثاله:ِّعشرونِّمعِّأربعني،ِّيتوافقانِّْبزءِّم ِّعشري ِّجزء ا.ِِّّ(11)
 ِّ)ماِّّنايةِّله(ِّبدونِّ)ال(.ِّ(ف)يفِِّّ(12)
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فهماِّمتوافقانِّأبجزاءِّماِّيفِّذلكِّعدفي ِّأكثرِّم ِّعدفِّواحدِِّّ(2)أفىنِّ(1)فإنِّ/
ِّالعدفِّم ِّاآلحاف.

فهماِّمتوافقانِِّّ،واالثنانِّ،الثةوالث ِِّّ،ةت ِّتفنيهماِّالس  ِِّّ،عشرِّومثانيةِّعشرِّ(3)اثناِّ:مثاله
ِّاألقل  ِِّّ،واألنصا ِّ،واألثالثِّ،بألسداس ِّبجلزء ِّ/ذلك ِّمثل ِّيف ِّواالعتبار ِّ،والعمل

وعلىِّهذاِِّّ،(5)شرمخاسِّواألعشارِّالع ِّنيِّبألويفِّاملتوافقِّ،دسيفِّهذاِّاملثالِّالس ِِّّ(4)فتعترب
ِّالقياس.

َ 

                                                           

 ب(.58أفىنِّعدفي (ِّبدايةِّ)ف/ِّ)فإنِّ(1)
 (.ِّعدفي ِّفأكثرِّ)فنِّ(ف)يفِِّّ(2)
 (.ِّعشرِّ)اثنِّ(ب)يفِِّّ(3)
 )فيعترب(.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)فتعني(ِّ(ب)يفِِّّ(4)
مثاله:ِّالعشرةِّمعِّالعشري ،ِّفهماِّمتوافقانِّبألمخاسِّواألعشار،ِّواالعتبارِّيفِّهذاِّبجلزءِِّّ(5)

 األقلِّوهوِّالع شر.ِِّّ

 ب[48]أ/
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ِّ(ةَ لَمسأَمالَمَلَ مَمعَمَبلَمقَمَةَ ثمَرَمالوَمَنَممَ َدَ احَ وَمَل َ كَأََيبَ صَ اجَنَمخرَمبَاستَ ابَم)
أرافِّبيانِِّّ،صحيحِّعلىِّمعرفتهتصحيحِّاملساضلِّوماِّيتوقفِّالت ِِّّ(1)ملاِّفرغِّم ِّبيان

ِّي ِّ ِّاِّ(2)واحدِّواحدِّعر ِّبهِّنصيبِّكل  ِّما لتِّانكسرتِّعليهمِّيفِّأصلِّم ِّعدفِّالورثة
ِّأنِّيكونِّقبلِّومعرفةِّذلكِّإم ِِّّ،اِّتؤولِّإليهِّاملسألةِّبعدِّتصحيحهااملسألةِّسهامهمِّمم ِّ ا

ِّ.انلِّالِّالث ِّومقصوفِّالبابِّهوِّاألو ِِّّ،صحيحِّأوِّبعدهالت ِّ
َكَمذَمإ َ)َ:قال مَأسَ نقَمَتَمالمََادَ عدَمأمََكَمعَممَمَانَما

نَأمََدتَمرَمأمَوَمَ،قَأافَ وَمالَت َأوَمَامَأهَماَالس َ يهَملَمعَمَ(3)
ل َ /كَأَيبَمصَ نمََمَمعلَمتَم

لَ مَم/عَمَبلَممَقَمنهَأمَ َدَ احَ وَمَ(4)
ِّ(8)م ِّ:طرقِّ(7)فلذلكِّ(6)أيَ(ةَ لَمسأَمالَمَ(5)

َل َ كَأاَلَ مَمَفَمعرَ نَتَمأمََيدَأرَ يَتَأالذَ َ(10)دَمدَمالعَمَ(9)فَمقَ نَتَمأمَ)َ:فِّوهوأحسنهاِّماِّذكرهِّاملصن  ِّ
َاَعضهَمةَبَميَماقَ البَمَادَمعدَمبَالَمضرَ تمََثأَ َ،منهَأمَ َدَ احَ وَم ََهَأبتَمرَمضَمَعَممَماَاجتَممَمفَمَ،(11)عضَ َبَميف  َيف 

                                                           

 .(ب)الِّتوجدِّيفِّ)بيان(ِِّّ(1)
 .(ف)وِِّّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)واحد(ِِّّ(2)
 ينقسم(.ِّالِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(3)
 أ(.57واحدِّمنهم(ِّبدايةِّ)ب/ِّ)كل  ِِّّ(4)
 أ(.21لة(ِّبدايةِّ)ج/أ)عملِّاملسِّ(5)
 .(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أي(ِِّّ(6)
 )فلك(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)م (ِِّّ(8)
 )اتفق(.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)يقف(ِّ(ج)يفِِّّ(9)
(10)ِِّّ ِّأي: ِّهنا ِّبلعدف ِّمرافه ِّبقوله: ِّبنفسه ِّوض حه ِّكما ِّذلكِّالفريق َاجتمعَسهام )فما

حيثِّجرىِّعلىِّهذاِِّّ-ردمهِّهللاِِّّ-ِّمنهِّيفِّالعبارةِّوهذاِّتسامحِّضربتهَيفَسهامَالعددَالوقوف(
 يفِّاألمثلةِّالقافمة،ِّواتبعهِّالش ارحِّعلىِّذلكِّأيضا .

وأم اِّإذاِّكانِّوذلكِّإذاِّكانِّبينهاِّتباي ،ِّأي:ِّبنيِّأعدافِّالر ؤوسِّمعِّبعضهاِّالبع،،ِِّّ(11)
ِّعدفِّوتضربهِّيفِّكاملِّنصيبِّالعدفِّاملوقو ِّ ِّكل   بينهاِّتوافقِّأوِّتداخلِّأوِّمتاثلِّفإن كِّأتخذِّو فق 

ِّإذاِّكانِّيوافقِّعدفِّرؤوسه.ِّاملوقو ِّالعدفِّنصيبِّو ف ق ِِّّإذاِّكانِّيباي ِّعدفِّرؤوسه،ِّويف
= 
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َ.(منهَأمَ َدَ احَ وَمَلَ كَ اَلَ مَمَوَمهَأف َمَعَممَماَاجتَممَمفَمَ،وفَ وقَأالَمَدَ دَمالعَمَامَ هَمسَ 
َمَاتَ وَمخَمأمََبعَأسَموَمَاتَ دَ جَمَسَأخَموَمَ(1)اتَ وجَم/زَمَعَأربَمأمََ:هالَأثَممَ ) َاتَ وَمخَمأمََثَأالمَثمَوَمَبَ ل 

َأ َثأَ َ،نَ هَأفت َمقَموَمَةَ لَمسأَمالَمَلَ مَمعَمَبلَمقَمَاتَ وجَمالزَ َنَممَ َةَ دَماحَ وَمَل َ كَأاَلَ مَمَمَمعلَمنَتَمأمََدتَمرَماَأَمذَمإَ فَمَ،م َ ل 
َهَمعضَمةَبَميَماقَ البَمَادَمعدَمالَمَبتَمرَمضَم كِّتضربِّألن ِِّّ:أيِّ(،ةسَمخَموَمَةَ ئَممَ َ(2)ونَأكَأتَمف َمَعضَ َبَماَيف 

َ،ةتضربِّثالثةِّيفِّمخسةِّوثالثنيِّتبلغِّمئةِّومخسِّمث ِِّّ،مخسةِّيفِّسبعةِّتبلغِّمخسةِّوثالثني
َمسَمالَموَمَةَمئَمالَ َ(3)باضرَ َثأَ ) َيف  َةَ ئَممَ َثَمالمَثمََ(4)نكَأيمََةَ ثَمالمَثمََوَمهَأوَمَاتَ وجَمالزَ َيبَ صَ َنَمة
َ.((5)اتَ وجَمالزَ َنَممَ َةَ دَماحَ وَمِّل َ كَأاَلَ مَمَوَمهَأوَمَ،رَمشَمعَمَةَمسَمخَموَم

َبتَمرَمضَموَمَ،نَ هَأت َمفَ ق َموَمَاتَ دَ الَمَنَممَ َةَ دَماحَ وَمَل َ كَمََيبَمصَ نمََ(7)فَمعرَ نَتَمأمََدتَمرَمأمََ(6)اذَمإ َوَم)
                                                           

= 

فقِّفإن كِّأتخذِِّّوأم اِّإذاِّكانِّبنيِّبع،ِّأعدافِّالر ؤوسِّمعِّبعضهاِّتباي ،ِّوالبع،ِّاآلخرِّتوا
ِّاملوافق،ِّوتضربهِّيفِّكامل ِّرؤوسه،ِّعدفِّيباي ِّكانِّإذاِّالعدفِّاملوقو ِّنصيبِّكاملِّاملتباي ِّو و ف ق 

ِّرؤوسه.ِّعدفِّيوافقِّكانِّإذاِّاملوقو ِّالعدفِّنصيبِّو ف ق ِِّّويف

 (.1/123انظر:ِّفتحِّالقريبِّاجمليبِّ)
 أ(.59)زوجاتِّومخس(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(1)
 )فيكون(.ِّ(ف)يفِِّّ(2)
 )تضرب(.ِّ(ف)يفِِّّ(3)
 )تك (.ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
ِّعدفِّفريقِّوسهامه،3ِّأيِّأن كِّتقفِّعدفِّسهامِّالز وجاتِّوهوِّ)ِّ(5) (،ِّمث ِّتنظرِّبنيِِّّكل  

ِّالعالقةِّبينهمِّ ولتباي ِّماِّبينهماِّفإن كِّتثبتِّأعدافِّالف ر قِّكل  ها،ِّوتنظرِّبينهاِّبلن  سبِّاألربع،ِّوألن 
ِّ ِّفريقِّيفِّعدف ِّفيكونِّ)تباي ِّفإن كِّتضربِّعدفِّكل  ِّمث 105ِّ=3ِِّّ×7ِِّّ×5ِِّّالفريقِّاآلخر ،)

(،ِّوهو315ِّ=3ِِّّ×105ِِّّ(ِّأسهمِّفيكونِّاحلاصلِّ)3تضربِّالن اتجِّيفِّنصيبِّالز وجاتِّوهوِّ)
ِّواحدةِّم ِّالز وجات.ِّ  ماِّلكل  

 )فإذا(.ِّ(ب)يفِِّّ(6)
 )تعلم(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
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َهَمعضَمبمََادَمعدَمالَم كِّتضربِّأربعةِّيفِّسبعةِّألن ِِّّ:أيِّ(،نيَمانَ ثمَموَمَةَ عَمرب َمأمََ(1)ونكَأيَمف َمَعضَ َبَماَيف 
ََكَمل َذَمَبَأضرَ تمََثأَ )ِّ،تبلغِّأربعةِّومثاننيِّ(2)تضرهباِّيفِّثالثةِّمث ِِّّ،بثمانيةِّوعشري  َيبَ صَ َنَميف 

َمَ كَأيمَِّانَ همَمسَمَوَمهَأوَمَاتَ دَ الَم َلَ مَمَوَمهَأوَمَ،نيَمت َ سَ وَمَةَ يَمانَ ثمَموَمَةَ ئَمون َنَممَ َةَ دَماحَ وَمَل َ كَأا
َ.(3)(اتَ دَ الَم

َهَملَمعَموَم) َأَمذَمى ِّ/كل  ِِّّ:(4)أيِّ(داَ بَما ِّنصيب ِّتعر  ِّأن ِّأرفت ِّم ِِّّ(5)فإن واحدة
تضرهباِِّّمث ِِّّ،نيست  ِِّّ(6)وضربتِّاألعدافِّبعضهاِّيفِّبع،ِّفتكونِّ،وقفته  ِّ/ِّاألخواتِّللب

واحدةِِّّوهوِّماِّلكل  ِِّّ،مئةِّومثاننيِّأربعِّ(7)كونوهوِّمثانيةِّيِّ،يفِّنصيبِّاألخواتِّللب
ِّ.(8)م ِّاألخواتِّللب

                                                           

 )فتكون(.ِّ(ب)يفِِّّ(1)
 الثة(.)الث ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
ِّوسهامه،ِّفريقِّعدفِّكل  ِِّّبنيِّتنظرِّمث ِِّّسهمان،ِّوهوِّاجلد اتِّسهامِّعدفِّتقفِّأن كِّأيِّ(3)

ِّبينهمِّالعالقةِّوألن ِِّّاألربع،ِّبلن  سبِّبينهاِّوتنظرِّكل  ها،ِّالف ر قِّأعدافِّتثبتِّإذا ِِّّتباي ِّبينهمِّأن هِّفبما
ِّيفِّتضربهِّمث ِِّّ،(84=3ِِّّ×7ِِّّ×4ِِّّ)ِّفيكونِّاحلاصلِّاآلخرِّيفِّفريقِّكل ِِّّفتضربِّعدفِّالتباي 
ِّاحلاصلِّسهمانِّوهوِّد اتاجلِّنصيب ِّم ِّواحدةِّلكل  ِِّّماِّوهوِّ،(168=2ِِّّ×84ِِّّ)ِّفيكون
 .اجلد ات
 .(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أي(ِِّّ(4)
 ب(.57واحدةِّم (ِّبدايةِّ)ب/ِّ)كل  ِِّّ(5)
 )فيكون(.ِّ(ف)يفِِّّ(6)
 )تكون(.ِّ(ب)يفِِّّ(7)
ِّفريقِّعدفِّكل  ِِّّبنيِّتنظرِّمث ِِّّ(،8)ِّوهوِّاألخواتِّللبِّسهامِّعدفِّتقفِّأن كِّأيِّ(8)
ِّوألن ِِّّاألربع،ِّبلن  سبِّبينهاِّوتنظرِّكل  ها،ِّالف ر قِّأعدافِّتثبتِّإذا ِِّّتباي ،ِّبينهمِّأن هِّفبماِّمه،وسها
ِّتضربهِّمث ِِّّ،(60=3ِِّّ×5ِِّّ×4ِِّّ)ِّواحلاصلِّاآلخرِّيفِّعدفِّكل ِّفريقِّفتضربِّالتباي ِّبينهمِّالعالقة

ِّل  ِّلكِّماِّوهوِّ،(480=8ِِّّ×60ِِّّ)احلاصلِِّّفيكونِّ(ِّأسهم8)ِّوهوِّاألخواتِّللبِّنصيبِّيف
 .األخواتِّللبِّم ِّواحدة

 أ[49]أ/
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ِّلكل  ِّ ِّتعر ِّما ِّأرفتِّأن ِّ/وقفته  ِِّّوإن ِّاألخواتِّللم ِّم  ِّ(1)واحدة وضربتِّ،
ِّوأربعني ِّيفِّبع،ِّفيكونِّمئة ِّبعضها ِّوهوِِّّ،األعداف ِّيفِّنصيبِّاألخواتِّللم فتضرهبا

ِّ.(2)نيمئةِّوست  ِِّّأربعةِّيكونِّمخس
وتعولِّإىلِّسبعةِِّّ،ملسألةِّيفِّاملثالِّاملذكورِّم ِّاثنِّعشرأصلِّاِّوحاصلِّذلكِّأن ِّ

مئةِِّّأربعِّ(3)ؤوسِّبعضهاِّيفِّبع،ِّتكونفتضربِّالر ِِّّ،وسهامهمِّورؤوسهمِّمتباينةِّ،عشر
ِّالس ِِّّ،وعشري  ِّبعوهاوذلكِّجزء ِّيفِّأصلِّاملسألة ِّفتضرهبا ِّيكونِِّّ،هم ِّعشر وهوِّسبعة
مئةِّوعشري ِّيكونِِّّثةِّيفِّأربعثالِّ(4)وجاتفللز ِِّّ،ومنهاِّتصح ِِّّ، ِّومئةِّوأربعنيالآسبعةِّ
مئةِِّّاتِّسهمانِّيفِّأربعوللجد ِِّّ،مئةِّومخسةِّعشرِّزوجةِّثالثِّلكل  ِِّّ،نيومئتنيِّوست  ِِّّألفا ِّ

وللخواتِّللبِّمثانيةِّيفِِّّ،ونمثانيةِّوست ِّوِّواحدةِّمئةِِّّلكل  ِِّّ،مئةِّوأربعنيِّوعشري ِّبثمان
ِّبثالثةِّأربع ِّوعشري  ِّوست  ِِّّاآل ِّوثالثِّ(5)مئة ِّأربِّلكل  ِِّّ،نيمئة ِّومثانونِّعواحدة ِّ،مئة

ِّأربعةِّيفِّأربع ِّوعشري ِّأبلفِّوست  ِِّّوللخواتِّللم واحدةِِّّلكل  ِِّّ،(6)مئةِّ/ومثاننيِّمئة
ِّ.(7)ونمئةِّوست ِِّّمخس

                                                           
 ب(.59وضربت(ِّبدايةِّ)ف/ِّ)وقفته  ِِّّ(1)
ِّفريقِّعدفِّكل  ِِّّبنيِّتنظرِّمث ِِّّ(ِّأسهم،4)ِّوهوِّاألخواتِّللمِّسهامِّعدفِّتقفِّأن كِّأيِّ(2)
ِّوألن ِِّّاألربع،ِّبلن  سبِّبينهاِّوتنظرِّكل  ها،ِّالف ر قِّأعدافِّتثبتِّإذا ِِّّتباي ،ِّبينهمِّأن هِّفبماِّوسهامه،
ِّفريقِّفتضربِّالتباي ِّمبينهِّالعالقة ِّكل  ِّمث ِِّّ،(140=7ِِّّ×5ِِّّ×4ِِّّ)ِّواحلاصلِّاآلخرِّيفِّعدف
ِّأسهم4)ِّوهوِّاألخواتِّللمِّنصيبِّيفِّتضربه ِّلكل  ِِّّماِّوهوِّ،(560=4ِِّّ×140ِِّّ)ِّيكونِّ(
 .األخواتِّللمِّم ِّواحدة

 )يكون(.ِّ(ب)يفِِّّ(3)
 وجات(.)وللز ِِّّ(ج)يفِِّّ(4)
 )بثالث(.ِّ(ب)يفِِّّ(5)
 أ(.58يةِّ)ب/(ِّبدا)ومثاننيِّلكل  ِِّّ(6)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(7)

ِِِِّّّّ12ِّ←ِّ17ِّ17ِِّّ×420ِِّّ=7140ِّ
1ِّزوجات4ِّ4ِِِّّّ(141)

4

 3ِّ1260/315ِّ
1ِّجد ات5ِّ5ِِّّ

6

 2ِّ840/168ِّ
2ِّأخواتِّألب7ِّ7ِِّّ

3

 8ِّ3360/480ِّ
1ِّأخواتِّألم3ِّ3ِِّّ

3

 4ِّ1680/560ِّ  
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َكَمإَ فَم)َ:قال َالَمانَمن َوَمإ ََادَمعدَمالَمَدتَمدَمرَمَامَمهَمالس َ َقَأافَ وَمت َأَ(1)ادَأعدَمت َثأَ َ،اهَمفقَ ىل
ََلتَممَ عَم الذيِّتريدِّأنِِّّ(2)نفتقفِّعدفِّالص  ِِّّ:أيَ(،ىضَماَمَممَمَبَ سَمىَحَملَمعَمَاقَ وفَمَالَميف 

ِّلكل  ِِّّ(3)تعلم ِّمنهمِّما ِّيفِّبع،ِّ/إنالر ِِّّ(4)تضربِّ/األعدافِّمث ِِّّ،واحد ِّبعضها ِّ(5)اجعة
ََةَمعَممَ جتَمالَأَادَمعدَمالَمَبَأضرَ تمََكَمن َأمََيَمغَم)ِّ،(6)تباينت َ.(وفَ وقَأالَمَدَ دَمالعَمَيبَ صَ نمََقَ فَ َوَميف 
َمَاتَ وَمخَمأمََشرَأعَموَمَ،اتَ دَ جَمَتَ سَ وَمَ،ةَ أَمامرَمَ:هَأالَأثَممَ ) َأَخاَ أمََرَمشَمعَمَةَمعَمرب َمأمَوَمَ،م َ أأَوَمَبَ ل  َ،م َ ل 

َسَ لَمعَمَانَ اثنَمَاتَ دَ لجَمل َوَمَ،ايهَملَمعَمَةَ يحَمحَ صَمَةَ ثَمالمَثمََةَ رأَملمَملَ فَم مَأسَ نقَمَيَمالمََةَ تَ ى
َنكَ لمَوَمِّ(7)

َةَ شرَمعَمَىلَمةَعَميَمانَ ثمَمَينَ وَمب َملَمل ََواتَ خَملَمل َوَمَ،ةثَمالمََثَمىلمَ/إَ َةَمتَ الس َ َدَ رَأت َمف َمَ،افَ نصَملَمابَ َ(8)قَأافَ وَمي َأ
َةَمعَمرب َمىَأَملَمعَمَةَ عَمرب َمأمََم َ الَأَدَ لمَوَمل َوَمَ،ةسَمَخَمىلمَإ ََةَمشرَمالعَمَدَ رَأت َمف َمَ،افَ نصَملَمابَ َ(9)قَأافَ وَمي أَوَمَحَ صَ الَيَم

َسَمنَمعَممَمفَمَ،ةبعَمَسَمىلمَإ ََرَمشَمعَمَةَمعَمرب َمالَمَدَ رَأت َمف َمَ،افَ نصَملَمابَمَ(10)قَأافَ وَمي َأَرَمشَمعَم ةَثَمالمَثمَوَمَةَ بعَما
َ.(ةسَمخَموَم

                                                           

ِّفريق.ِّ(1)  أيِّأعدافِّرؤوسِّكل  
 )النصف(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 (.)تعر ِّ(ج)يفِِّّ(3)
 ب(.21ِّاجعة(ِّبدايةِّ)ج/)األعدافِّالر ِِّّ(4)
 أ(.60)إنِّتباينتِّغري(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(5)
(6)ِِّّ ِّوأكربِّاملتداخلني،ِّوحاصلِّضربِّو ف ق  ِّتتباي ِّفإن كِّأتخذِّأحدِّاملتماثلني، ِّإنِّمل وأم ا

ِّلعدفاِّنصيبِّكاملِّأحدِّاملتوافقنيِّيفِّاآلخر،ِّكماِّهوِّمعلومِّيفِّالن  سبِّاألربع،ِّمث ِّالن اتجِّتضربهِّيف
 رؤوسه.ِِّّعدفِّيوافقِّكانِّإنِّالعدفِّنصيبِّوفقِّويفِّرؤوسه،ِّعدفِّيباي ِّكانِّإن

 (.يصح ِّالِّ)ِّ(ف)ويفِِّّ،تنقسم(الِّ)ِّ(ج)يفِِّّ(7)
 )توافق(.ِّ(ج)يفِِّّ(8)
 )وتوافق(.ِّ(ب)يفِِّّ(9)
 )توافق(.ِّ(ب)يفِِّّ(10)

 ب[49]أ/
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َأَمذَمإَ فَم) َلَ مَمَفَمعرَ نَتَمأمََدتَمرَما َ(2)بتَمرَمضَمَثأَ َ،نَ هَأفت َمقَموَمَاتَ دَ الَمَنَممَ َ(1)ةدَماحَ وَمَل َ كَأا
ََةَ سَمخَم ََنيَمثَ المَثمَوَمَةَممسَمالَمَبَأضرَ تمََ(4)ثأَ َ،نيَمثَ المَثمَوَمَةَ سَمخَمَ(3)ونكَأتمََةَ بعَمَسَميف  َ(5)قَ فَ َوَميف 
َخَمكَأيمََدَ احَ وَمَوَمهَأوَمَاتَ دَ الَمَيبَ صَ نَم َنَممَ َةَ دَماحَ وَمَل َ كَأََيبَأصَ نمََوَمهَأوَمَ،(6)نيَمثَ المَثمَوَمَةَ سَمون

ََ(.اتَ دَ الَم
َأَمذَمإ َوَم) َلَ مَمَفَمعرَ نَتَمأمََدتَمرَما َمَختَ أأََل َ كَأا ََةَ ثَمالمَثمََبتَمرَمضَمَثأَ َ،هنَ فتَمقَموَمَم َ أأَوَمَبَ ل  َيف 

َكَأيمََةَ بعَمسَم ََكَمل َذَمَبتَمرَمضَمَثأَ َ،ينَمشرَ عَ وَمَ(7)داَ حَمأَمون َ(8)ةَ عَمرب َم/أَمَوَمهَأوَمَنَ هَ يبَ صَ نمََقَ فَ َوَميف 
َلَ مَمَوَمهَأوَمَ،نيَمانَ ثمَموَمَةَ عَمرب َمونَأَمكَأيَم َالقَ ذَمىَهَملَمعَموَمَ،ختَ أأََل َ كَأا نَإ ََ(9)بصَ لَتَأاعمَمفَمَاسَ يَما
ِّ.(اىلمَعَمت َمَهللاَأَاءَمشَم

ِّلكل  ِِّّ(10)أي ِّأرفتِّأنِّتعر ِّما ِّم ِّاألخواتِّفإذا ِّمث ِِّّ،وقفته  ِِّّألمِّ(11)واحدة
ِّعش ِّخبمسة ِّمخسة ِّيف ِّثالثة ِّو ِِّّ،رضربت ِّيف ِّ/اثنانِّنصيبه  ِِّّق ِّف ِّاضرهبا ِّ(12)وهو

                                                           

 )واحد(.ِّ(ب)يفِِّّ(1)
 )تضرب(.ِّ(ب)يفِِّّ(2)
 )تك (.ِّ(ف)ويفِِّّ،)يكون(ِّ(ب)يفِِّّ(3)
 )ف(.ِّيفِّيوجدِّه:ِّ)مث ِّتضربِّاخلمسةِّوثالثني(ِّالقولِّ(4)
 ألن ِّالعالقةِّبنيِّعدفِّاجلد اتِّوسهامه  ِّتوافق.ِِّّ(5)
 )وثالثون(.ِّ(ف)يفِِّّ(6)
 )أحد(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 ب(.58)أربعةِّيكون(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(8)
 )تصيب(.ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أي(ِِّّ(10)
أخا ِّألم(14ِِّّحيثِّذكرِّصاحبِّاملنتِّيفِّاملثالِّ)ِّ-ِّردمهِّهللاِّ-هذاِّسهوِّم ِّالش ارحِِّّ(11)

 وليسِّأختا ِّألم،ِّوهذاِّالِّيؤث  رِّيفِّاملثال؛ِّألن ِّإرثِّأوالفِّاألمِّمستو،ِّفالِّفرقِّبنيِّذكرهمِّوأنثاهم.ِّ
 ِّب(.60)اثنانِّتبلغ(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(12)
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ِِّّ.ِّواحدةِّمنه  ِِّّوهوِّماِّلكل  ِِّّ،ثالثنيِّ(1)يبلغ
م ِِّّوتصح ِِّّ،وتعولِّإىلِّسبعةِّعشرِّ،فأصلِّاملسألةِّيفِّاملثالِّاملذكورِّم ِّاثنِّعشر

ِّومثاننيِّألفِّوسبع ِّضربتِّأوفاقِّاألعدافِّوهيِّثالثةألن ِِّّ؛مئةِّومخسة ِّ،ومخسةِّ،كِّإذا
يفِّاملسألةِّبعوهاِّوهيِّسبعةِِّّ(3)فإذاِّضربتهِّ،مئةِّومخسةِّ(2)،ِّتبلغوسبعةِّبعضهاِّيفِّبع

ِّ.(5)ماِّذكرانهِّ(4)عشرِّبلغ
وهيِّأنِّتضربِّنصيبِّذلكِّالفريقِّالذيِّتريدِّأنِّتعر ِّنصيبِِّّ:طريقةَأخرى

ِّكل  ِِّّهواحد ِّالف ِِّّيفِّعدف ِّم  ِّبعده ِّتباينتِّالر ِّر ِّفريق ِّفهوِِّّ،هامؤوسِّوالس  ِّقِّإذا ِّبلغ فما
ِِّّ.(6)فريقوارثِّم ِّذلكِّالِّنصيبِّكل  ِّ

                                                           

 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )يبلغ(.ِّ(ج)يفِِّّ(2)
 )ضربت(.ِّ(ف)يفِِّّ(3)
 لغ(.)تبِّ(ف)يفِِّّ(4)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(5)

ِِِِّّّّ12ِّ←ِّ17ِّ17ِِّّ×105ِِّّ=1785ِّ

1ِّزوجةِِّّ(142)

4

 3ِّ315ِّ

1ِّجد ات3ِّ6ِِّّ

6

 2ِّ210/35ِّ

2ِّأخواتِّشقيقات5ِّ10ِِّّ

3

 8ِّ840/84ِّ

1ِّأخا ِّألم7ِّ14ِِّّ

3

 4ِّ420/30ِّ
 
ضربِّالِّيوجدِّفرقِّبنيِّهذهِّالَّ ريقةِّوالَّ ريقةِّاألوىلِّإالِّيفِّمسألةِّتقدميِّوأتخريِّعمليةِِّّ(6)

رِّعملي ةِّضربهِّإىلِّآخرِّشيء،ِّوهناِّنبدأِّبهِّ الفريقِّالذيِّنريدِّأنِّنعر ِّنصيبِّواحده،ِّفهناكِّنؤخ  
 يفِّعمليةِّالض رب.
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ِّاملصن  ِّ ِّمثال ِّيف ِّذلك ِّاألو ِّمثال ِّومخسِّجد ِِّّ:لف ِّزوجات ِّأربع ِّوسبعِّوهو ات
ِِّّ.ألم  ِِّّ(1)أخواتِّألبِّوثالث

ِّ(2)اتفتضرهباِّيفِّعدفِّرؤوسِّاجلد ِِّّ،وجاتِّم ِّأصلِّاملسألةِّثالثةِّأسهمللز ِِّّ:فتقول
ِّعشر ِّيكونِّمخسة ِّرؤوسِّاألخواتِّألبِّ(3)فتضرهباِّ،وهوِّمخسة ِّسبعةِِّّيفِّعدف وهو

ِّثالثِّ(6)وهوِّثالثةِّيكونِّألم  ِِّّ(5)يفِّعدفِّرؤوسِّاإلخوةِّ(4)فتضرهباِّ،ةِّومخسةيكونِّمئ
ِِّّ.وجاتواحدةِّم ِّالز ِِّّكل ِِِّّّوهوِّماِّخيص ِِّّ،مئةِّومخسةِّعشر

رؤوسِِّّ(9)يفِّ)عدف(ِّ(8)/فتضرهبماِّ،(7)اتِّم ِّأصلِّاملسألةِّسهمانللجد ِِّّ:وتقول
وهوِِّّ(11()10)ِّاتِّ/ألبفتضرهباِّيفِّعدفِّرؤوسِّاألخوِِّّ،وجاتِّ/وهوِّأربعةِّيكونِّمثانيةالز ِّ

فتضرهباِّيفِّعدفِّرؤوسِّاألخواتِّألمِّوهوِّثالثةِّيكونِّمئةِِّّ،ةِّومخسنيسبعةِّيكونِّست ِّ
ِِّّ.وعلىِّهذاِّالقياسِّ،اتواحدةِّم ِّاجلد ِِّّكل ِِِّّّوهوِّماِّخيص ِِّّ،نيمثانيةِّوست  ِّوِّ

                                                           

 (.ألمِّفنقولِّ)وثالثةِّ(ج)يفِِّّ(1)
ِّ)اجلد ِِّّقوله:ِّ(2) ِّروؤس( ِّيفِّعدف ِّفتضرهبا ِّعشر ِّيكونِّمخسة ِّمخسة ِّاتِّوهو يفِّالِّيوجد

 .(ب)
 )تضرهبا(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
 )تضرهبا(.ِّ(ف)ِّوِّ(ج)يفِِّّ(4)
 )األخواتِّللم(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 )تكون(.ِّ(ب)يفِِّّ(6)
 )سهمني(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 أ(.59)فتضرهبماِّيف(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(8)
 .(ف)الِّتوجدِّيفِّ)عدف(ِِّّ(9)
 للم(.األخواتِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(10)
 أ(.61)ألبِّوهوِّسبعة(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(11)

 أ[50]أ/
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ِّالس  ِّ ِّتوافقت ِّوالر ِّفإن ِّو ِّهام ِّفاضرب ِّكل  ِِّّق ِّف ِّؤوس ِّتعر ِّيفرِِّّسهام ِّأن ِّتريد ق
ِّواحدِّم ِّذلكِّالفريق.ِّفماِّبلغِّفهوِّنصيبِّكل  ِِّّ،ؤوسةِّالر ِّبقي ِِّّق ِّف ِّيفِّو ِِّّهواحدِّ(1)نصيب

وعشرِّأخواتِّألبِِّّ،اتجد ِِّّوست ِِّّ،(2)وهوِّ/زوجةِّ:انفِّالث ِّمثالهِّيفِّمثالِّاملصن  ِّ
ِِّّ.ألمِّوأربعةِّعشرِّأخا ِِّّ،(3)وأم

ِّلكل  ِّ ِّتعر ِّما ِّأرفتِّأن ِّاجلد ِِّّفإن ِّم  وهوِِّّسهامه  ِِّّق ِّف ِّاتِّفاضربِّو ِّواحدة
ِّق ِّف ِّاضربِّذلكِّيفِّو ِِّّمث ِِّّ،مخسةِّ(4)يك ِّ،ؤوسِّاألخواتِّألبِّوهوِّمخسةرِِّّق ِّف ِّواحدِّيفِّو ِّ

ِّألم ِّاإلخوة ِّسبعةِّ(5)رؤوس ِّوثالثنيِّ(6)يك ِّ،وهو ِّلكل  ِِّّ،مخسة ِّما ِّم ِِّّوهو واحدة
ِِّّ.اتاجلد ِّ

ِّمثانية ِّللب ِّو ِِّّ،وللخوات ِّو ِِّّ(7)نصيبه  ِِّّق ِّف ِّفتضرب ِّيف ِّأربعة رؤوسِِّّق ِّف ِّوهو
ِّثالثةاجلد ِّ ِّاثنِّ،اتِّوهو ِّو ِِّّ،عشرِّ(8)يكون ِّ/يف ِّوهوِِّّق ِّف ِّفتضرهبا ِّللم رؤوسِّاإلخوة
ِّوعلىِّهذاِّالقياس.ِّ،أختِّوهوِّماِّلكل  ِِّّ،يكونِّأربعةِّومثاننيِّ،سبعة

واحدِِّّكل ِِِّّّتنظرِّإىلِّماِّخيص ِِّّمث ِِّّ،همأنِّتقيمِّجزءِّالس ِِّّ(10)وهيِّ:َثلثةَ(9)طريقة/ِّ
                                                           

 (.واحدةِّكلنصيبِِّّ)ِّ(ب)يفِِّّ(1)
 (أ22)زوجةِّوست(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(2)
 .(ف)الِّتوجدِّيفِّ)وأم(ِِّّ(3)
 )تك (.ِِّّ(ج)ويفِِّّ،)يكون(ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 .ِّ(ف))ألم(ِّالِّتوجدِّيفِِّّ(5)
 )يكون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 )نصيبهم(.ِّ(ب)يفِِّّ(7)
 (.عشرِّ)اثناِّ(ف)يفِِّّ(8)
 ب(.61)طريقةِّاثلثة(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(9)
 )وهو(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(10)

 ب[50]أ/
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ِّقبلِّعملِّاملسألةِّ(1) ِّأرفتِّ/أنمم ِّ ِّم ِّأصلِّاملسألة ِّنصيبه ِّم ِّمث ِِّّ،تعلم جزءِِّّتعَّيه
ِّسهما ِّالس ِّ ِّنصيبه ِّكان ِّإن ِّالس ِِّّ،هم ِّجزء ِّبكمالهفتعَّيه ِّسهمنيِّفتعَّيهِِّّ،هم ِّكان وإن

ِِّّ.(3)همِّمثلِّذلكمعنيِّفتعَّيهِّم ِّجزءِّالس ِِّّ(2)وإنِّكانِّبع،ِّسهمِّ،همضعفِّجزءِّالس ِّ
ِّاملصن  ِّ ِّمثال ِّزوجاتِّ:لفِّاألو ِّففي ِّأربع ِّأخواتِِّّ،اتومخسِّجد ِِّّ،وهو وسبع

ِِّّ.وثالثِّأخواتِّألم  ِِّّ،ألب
همِّوهوِّألفِّضعفيِّجزءِّالس ِِّّجاتِّم ِّأصلِّاملسألةِّثالثةِّأسهمِّفتعَّيه  ِّوِّفللز ِّ
ِِّّ.مئةِّومخسةِّعشرِّزوجةِّثالثِّلكل  ِِّّ،ونومئتانِّوست ِّ
ِّالس ِِّّ(4)اتِّسهمانِّفتعَّيه  ِّوللجد ِّ ِّوأربعونِّهمِّوهوِّمثانضعفِّجزء ِّلكل  ِِّّ،مئة
ِِّّ.ونمثانيةِّوست ِّوِّواحدةِّمئةِّ

ِّالس ِّ ِّ(5)يبلغِّ،مئةِّوعشرونِّوهوِّأربعِّهموللخواتِّللبِّمثانيةِّمضروبةِّيفِّجزء
ِِّّ.مئةِّومثانونِّواحدةِّأربعِّلكل  ِِّّ،(6)نيمئةِّوست  ِِّّ ِّوثالثالآثالثةِّ

ِّ،مئةِّومثاننيِّوست ِِّّألفا ِِّّ(8)يبلغِّ،همأربعةِّمضروبةِّيفِّجزءِّالس ِِّّ(7)وللخواتِّ/للم
ِِّّ.ونمئةِّوست ِِّّواحدةِّمخسِّلكل  ِّ

                                                           

 ب(.59نِّتعلمِّنصيبه(ِّبدايةِّ)ب/أ)ِّ(1)
 .،ِّبدلِّ)سهم()جزء(ِّ(ب)يفِِّّ(2)
هذهِّالَّ ريقةِّهيِّنفسِّطريقةِّاحللِّاملعتافةِّللمساضلِّالفرضي ةِّحبيثِّنوجدِّجزءِّالس هم،ِِّّ(3)

هام،ِّإالِّأن ناِّيفِّهذهِّالَّ ريقةِّنوجدِّجزءِّالس هم،ِّمث ِّنضربهِّيفِّ مث ِّنضربهِّيفِّأصلِّاملسألةِّوبقي ةِّالس  
أنِّنضربهِّيفِّأصلِّاملسألة،ِّوهذاِّهوِّاملرافِّم ِِّّواحدهِّقبلِّنصيبِّنعر ِّأنِّنريدِّالذيِّسهامِّالفريق
 هذاِّالباب.ِّ

 )فتعَّيهم(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 )تبلغ(.ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 )وستون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
 أ(.62)للمِّأربعة(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(7)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
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ِّ.(1)هامِّعلىِّثالثةِّأصنا ِّأوِّأربعةهذاِّإذاِّانكسرتِّالس  ِّ
 وم ِّطرقِِّّ،فضِّلهِّاملصن  ِّانكسرتِّعلىِّصنفِّواحدِّأوِّصنفنيِّفلمِّيتعر ِِّّ(2)فإن

ِّانكسرتِّالس ِّذلكِّأن ِّ وأرفتِّأنِّتعر ِّنصيبِِِّّّ،هامِّعلىِّصنفِّواحدِّم ِّالورثةهِّإذا
ِّاملسألةِّكل  ِّ ِّعمل ِّقبل ِّمنهم ِّرؤوسهمِّ،واحد ِّوعدف ِّسهامهم ِّإىل ِّكاانِِّّ،فانظر فإن

ِّمجيعِّفنصيبِّكل  ِِّّ(3)/متباينني ِّسهام ِّعدف ِّفنصيبِّكل  ِِّّ،همواحد ِّمتوافقني ِّكاان ِّوإن
ِّ.(4)سهامِّمجيعهمِّق ِّف ِّواحدِّعدفِّو ِّ
سهامِِّّ،أصلِّاملسألةِّم ِّاثنِّعشرِّ،ألبِّاتِّوأخا ِّتركِّزوجةِّومخسِّجد ِِّّ:مثاله

ِّعليهاالز ِّ ِّصحيحة ِّثالثة ِّسبعةِّ،وجة ِّالِّوللجد ِِّّ،عليهِّ(5)صحيحةِّوللخ اتِّسهمان
ِّ.(6)حيحصةِّسهمانِّبعدِّالت ِّجد ِِّّلكل  ِِّّفإذا ِِّّ،يصحِّوالِّيوافق

ةِّللبنتنيِّست ِِّّ،كانِّأصلِّاملسألةِّم ِّأربعةِّوعشري ِِّّ،فلوِّكانِّمعِّهؤالءِّالورثةِّبنتان
أربعةِِّّ(8)ة/جد ِِّّلكل  ِِّّفإذا ِّ،ِّوالِّيوافقِّ(7)اتِّأربعةِّالِّتصحوللجد ِِّّ،عليهماِّتصح ِِّّ،عشر
ِّ.(9)أسهم

                                                           

 (.94-2/92(،ِّوّنايةِّاهدايةِّ)464-2/461انظر:ِّشرحِّالفصولِّاملهمةِّ)ِّ(1)
 )وإن(.ِِّّ(ب)ِّيفِّ(2)
 أ(.60ِّ)متبايننيِّفنصيب(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(3)
 (.2/84(،ِّوّنايةِّاهدايةِّ)2/439انظر:ِّشرحِّالفصولِّاملهمةِّ)ِّ(4)
 )صحيح(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
ِّيفِّذلك143ِّوسيأيتِّتصويرِّهذهِّاملسألةِّقريبا ِّيفِّاجلدولِّرقمِّ)ِّ(6) ِّالش ارحِّسيبني   (؛ِّألن 

 لِّاملسألة.املوضعِّطريقةِّتصحيحِّاملسألةِّوكمِّمقدارِّأص
 .ِّ،ِّويفِّ)ج(ِّوِّ)ف(ِّ)الِّيصحِّوالِّيوافق()الِّتصحِّوالِّتوافق(ِّ(ب)يفِِّّ(7)
 ب(.62)جدةِّأربعة(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(8)
ِّيفِّذلك144ِّوسيأيتِّتصويرِّهذهِّاملسألةِّقريبا ِّيفِّاجلدولِّرقمِّ)ِّ(9) ِّالش ارحِّسيبني   (؛ِّألن 

 املوضعِّطريقةِّتصحيحِّاملسألةِّوكمِّمقدارِّأصلِّاملسألة.
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نصفِّسهامِِّّواحدةِّمنه  ِِّّكانِّلكل  ِِِّّّ،ااملسألةِّست ِّ/ِّاتِّيفِّهذهفلوِّكانِّعدفِّاجلد ِّ
ِّ.(1)موافقةِّبألنصا ِّوسهامه  ِِّّإذِّبنيِّعدفه  ِِّّ؛وهوِّسهمانِّمجيعه  ِّ

اتِّيفِّأصلِّحِّاملسألةِّاألوىلِّأبنِّتضربِّرؤوسِّاجلد ِّوإنِّشئتِّاعتبارِّذلكِّفصح  ِّ
ِّ،(3)اتِّسهمانِّمضروبنِّيفِّمخسةِّ/بعشرةللجد ِِّّ،نييبلغِّست  ِِّّ،اثناِّعشرِّ(2)املسألةِّوهو

ِّ.(4)واحدةِّاثنانِّكانِّلكل  ِِِّّّإذاِّقسمتهاِّعليه  ِّ
ِّ،يفِّأربعةِّوعشري ِّوهوِّأصلِّاملسألةِّانيةِّأبنِّتضربِّرؤوسه  ِّحِّاملسألةِّالث ِّوصح  ِّ

ِّوعشري  ِّمئة ِّيكونللجد ِِّّ،يكون ِّيفِّمخسة ِّمضروبة ِّقسمتهاِِّّ،عشري ِّ(5)اتِّأربعة إذا
ِّ.(7)واحدةِّأربعةِّلكل  ِِّّ(6)يكونِّعليه  ِّ

                                                           
ِّيفِّذلك145ِّتصويرِّهذهِّاملسألةِّقريبا ِّيفِّاجلدولِّرقمِّ)وسيأيتِِّّ(1) ِّالش ارحِّسيبني   (؛ِّألن 

 املوضعِّطريقةِّتصحيحِّاملسألةِّوكمِّمقدارِّأصلِّاملسألة.
 (.عشرِّتبلغِّ)وهوِّاثنِّ(ف)ويفِِّّ،(عشرِّتبلغِّ)وهيِّاثنِّ(ب)يفِِّّ(2)
 ب(.22)بعشرةِّإذاِّقسمتها(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(4)

ِِِِّّّّ12ِّ12ِِّّ×5ِِّّ=60ِّ
1ِّزوجةِِّّ(143)

4

 3ِّ15ِّ
1ِّجد ات5ِّ5ِِّّ

6

 2ِّ10/2ِّ
7ِّ35ِِّّبِّأخِّألبِِّّ  

 )تكون(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 )تكون(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(6)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(7)

ِِِِّّّّ24ِّ24ِِّّ×5ِِّّ=120ِّ
2ِّبنتانِِّّ(144)

3

 16ِّ80/40ِّ
1ِّزوجةِِّّ

8

 3ِّ15ِّ
1ِّجد ات5ِّ5ِِّّ

6

 4ِّ20/4ِّ
1ِّ5ِِّّبِّأخِّألبِِّّ  

 أ[51]أ/
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ِّاملسألةوصح  ِّ ِّو ِّالث ِِّّ(1)ح ِّتضرب ِّأبن ِّثالِّ(2)/رؤوسه  ِِّّق ِّف ِّالثة ِّأربعةِّوهو ِّيف ثة
ِّاثنِّعشرِّه  ِِّّ،اثننيِّوسبعنيِّ(3)يكونِّ،وعشري  ِّيكون ِّثالثة ِّيف ِّمضروبة إذاِِّّ،أربعة

ِّ.(4)واحدةِّاثنانِّةِّيكونِّلكل  ِّقسمتهاِّعلىِّست ِّ
 ِّ  ؤوسِّموافقةهامِّوعدفِّالر ِّهامِّعلىِّصنفنيِّوملِّيك ِّبنيِّالس  ِّوإنِّانكسرتِّالس،ِّ

ِّالر ِّ ِِّّ(5)قف ِّؤوسِّإىلِّ/الو ِّأوِّكانتِّورففتِّعدف ِّالر ِّفانظر أحوالِِّّ(6)وهماِّ،ؤوسيفِّعدف
ِّ.(7)ثالث

ِّمتبايننيِّ:(8)إحداها ِّكاان ِّرؤوسِّ،إذا ِّضرب ِّم  ِّم ِِّّكل  ِِِّّّ(9)فاحلاصل واحد
نفِّواحدِّم ِّالص  ِِّّنصيبِّكل  ِِّّ(10)نفِّاآلخرِّم ِّأصلِّاملسألةِّهونفنيِّيفِّسهامِّالص  ِّالص  ِّ

                                                           
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)املسألة(ِِّّ(1)
 ب(.60وهو(ِّبدايةِّ)ب/ِّ)رؤوسه  ِِّّ(2)
 )يكوان(.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)تكون(ِّ(ج)يفِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِِّّّّ24ِّ24ِِّّ×3ِِّّ=72ِّ
2ِّبنتانِِّّ(145)

3

 16ِّ48/24ِّ
1ِّزوجةِِّّ

8

 3ِّ9ِّ
1ِّجد ات3ِّ6ِِّّ

6

 4ِّ12/2ِّ
1ِّ3ِِّّبِّأخِّألبِِّّ  

 أ(.63/)الوفقِّفانظر(ِّبدايةِّ)فِّ(5)
ِّ)وها(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 (.92-2/86(،ِّوّنايةِّاهدايةِّ)460-2/440انظر:ِّشرحِّالفصولِّاملهمةِّ)ِّ(7)
 )أحدها(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)
 .ِّ(ج)الِّتوجدِّيفِّ)رؤوس(ِِّّ(9)
 .ِّبزايفةِّالواوِّ)وهو(ِّ(ف)يفِِّّ(10)
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ضربتهِِّّنفنيِّيفِّاآلخرِّإذاالص  ِِّّ(2)واحلاصلِّم ِّضربِّعدفِّأحدِّ،سهامهمِّ(1)املضروبِّيف
عليهمِّسهامهمِّكانِّاملبلغِّنصيبِّذلكِّالواحدِِّّ(3)يفِّنصيبِّالواحدِّم ِّالذي ِّملِّينكسر

ِّنف.م ِّذلكِّالص  ِّ
ِّجد ِِّّ:مثاله ِّوأربع ِّزوجات ِّوأربع ِّبنات ِّألبمخس ِّوأخ ِّأربعةِِّّ،ات ِّم  هي
فإذاِِّّ،والِّموافقةِّ،وجاتوالكسرِّيفِّالبناتِّوالز ِِّّ،مئةِّومثاننيِّأربعِّ(4)م ِّوتصح ِِّّ،وعشري 

ِّ،زوجةِّفهوِّنصيبِّكل  ِِّّ،وجاتِّحصلِّمخسةِّعشرالبناتِّيفِّسهامِّالز ِّضربتِّرؤوسِّ
ِّفهوِّنصيبِّكل  ِِّّ،ونأربعةِّوست ِِّّ(5)وجاتِّيفِّسهامِّالبناتِّحصلوإذاِّضربتِّرؤوسِّالز ِّ

ِّالز ِِّّ،بنت ِّعدف ِّيف ِّمخسة ِّالبناتِّوهو ِّضربتِّعدف ِّحصلِِّّ(6)وجاتِّ/وهووإذا أربعة
ِّيفِّنصيبِّكل  ِِّّ،عشرون ِّضربته ِّ/م ِّفإذا ِّعشري ااجلد ِِّّ(7)واحدة ِّلكل  ِِّّألن ِِّّ؛تِّكان

ِِّّ.(9)وكذلكِّنصيبِّاألخِّ،اتواحدةِّم ِّاجلد ِِّّفهوِّنصيبِّكل  ِِّّ(8)واحدةِّواحدا ِّ
                                                           

 (.ِّسهامهمِّ)م ِّ(ب)يفِِّّ(1)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أحد(ِِّّ(2)
 تنكسر(.ِّملِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(3)
 .ِّ(ف)ِّم (ِّساقَّةِّم )ِّ(4)
 )حيصل(.ِّ(ب)يفِِّّ(5)
 أ(.61)وهوِّأربعة(ِّبدايةِّ)ب/(6ِّ)
 ب(.63)م ِّاجلدات(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(7)
 )واحد(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(9)

ِِِِّّّّ24ِّ24ِِّّ×20ِِّّ=480ِّ
2ِّبنات5ِّ5ِِّّ(146)

3

 16ِّ320/64ِّ
1ِّزوجات4ِّ4ِِّّ

8

 3ِّ60/15ِّ
1ِّجدات4ِِِّّّ

6

 4ِّ80/20ِّ
1ِّ20ِِّّبِّأخِّألبِِّّ  
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اتنِّضربتِّالعشري ِّيفِّاثننيِّفاحلاصلِّنصيبِِّّاتِّجد ِّولوِّكانِّبدلِّاألربعِّجد ِّ
ِّ.(1)ةجد ِِّّكل  ِّ

ِّالث ِّ ِّالر ِِّّ:(2)انيةاحلالة ِّعدف ِّ/كان ِّتداخالِّ(3)ؤوسِّمتوافقا ِّإذا ِّالِّ(4)سواء فإذاِِّّ،أم
نفِّواحدِّم ِّالص  ِِّّأحدِّالعدفي ِّيفِّسهامِّاآلخرِّكانِّاحلاصلِّنصيبِّكل  ِِّّق ِّف ِّضربتِّو ِّ

ِّضربتِّو ِِّّ،املضروبِّيفِّسهامهم ِّبينهماِّق ِّف ِّوإذا ِّتداخل ِّوال ِّاآلخر ِّيفِّمجيع ِّ،أحدمها
ِّتنكسر ِّمل ِّالذي  ِّم  ِّالواحد ِّنصيب ِّيف ِّحصل ِّما ِّكانِِّّ(5)وضربت ِّسهامهم عليهم

صيبِّفماِّوإنِّتداخالِّضربتِّأكثرمهاِّيفِّالن ِِّّ،نفاحلاصلِّنصيبِّالواحدِّم ِّذلكِّالص  ِّ
ِّحصلِّفهوِّنصيبِّالواحدِّمنهم.

ِّ،ةست ِِّّ(7)أصلِّاملسألةِّم ِّ،ألبِّإخوةِّألمِّومخسةِّعشرِّأختا ِِّّ(6)زوجِّوتسعةِّ:مثاله
ِّتسعة ِّإىل ِّأربعِّوتصح ِِّّ،وتعول ِّومخسةِّم  قف ِّو ِِّّ(8)يضربِّ،مئة

ِّاإلخوةِِّّ(9) عدف
                                                           

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(1)
ِِِِّّّّ24ِّ24ِِّّ×20ِِّّ=480ِّ

2ِّبنات5ِّ5ِِّّ(147)

3

 16ِّ320/64ِّ
1ِّزوجات4ِّ4ِِّّ

8

 3ِّ60/15ِّ
1ِّجد اتنِِّّ

6

 4ِّ80/40ِّ
1ِّ20ِِّّبِّأخِّألبِِّّ  

 أيِّم ِّحاالتِّالن ظرِّيفِّعدفِّالر ؤوسِّإذاِّكانِّيفِّاملسألةِّانكسارِّعلىِّصنفني.ِّ(2)
 )متوافقان(.ِّ(ف)يفِِّّ(3)
 )تداخل(.ِّ(ب)يفِِّّ(4)
 ينكسر(.ملِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(5)
 )وتسع(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 .(ب)ِّ)م ِّستة(ِّساقَّةِّم ِّ(7)
 )تضرب(.ِّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(8)
 )عدفِّوفق(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(9)

 ب[51]أ/
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ِّ،أختِّفهوِّنصيبِّكل  ِِّّ،اثنِّعشرِّ(2)ثالثةِّيفِّسهامِّاألخواتِّوهيِّأربعةِّيكونِّ(1)وهو
ِّ/وهوف ِّوو ِّ ِّيفِّنصيبِّاإلخوة ِّمخسة ِّاألخواتِّوهو ِّيبلغِّ(3)قِّعدف ِّفهوِِّّ(4)اثنان عشرة

ِّيبلغف ِّو ِِّّ(5)ويضربِّ،أخِّنصيبِّكل  ِّ ِّاآلخر ِّيفِّمجيع ِّأحدمها ِّ/وأربعنيِّ(6)ق ِّ،(7)مخسة
ِّالز ِِّّ(8)تضربه ِّسهام ِّيبلغيف ِّثالثة ِّوهي ِّوثالثنيِّ(9)وج ِّومخسة ِّنصيبِّ(10)فهوِّ،مئة

ِّ.(11)وجالز ِّ

                                                           

 )وهي(.ِّ(ب)يفِِّّ(1)
 )تكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 أ(.64)وهوِّاثنان(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 )وتضرب(.ِّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(5)
 لغ(.ِّ)تبِّ(ف)يفِِّّ(6)
 ب(.61)وأربعنيِّفتضربه(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(7)
 )فتضربه(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
 (.ِّوهو)ِّ(ب)يفِِّّ(10)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(11)

ِِِِِّّّّّ6ِّ←ِّ9ِّ9ِِّّ×45ِِّّ=405ِّ
1ِّزوجِِِّّّ(148)

2

 3ِّ135ِّ

1ِّإخوةِّألم3ِّ9ِّ9ِِّّ

3

 2ِّ90/10ِّ

2ِّأختا ِّألب5ِّ15ِّ15ِِّّ

3

 4ِّ180/12ِّ
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ةِّعشرِّاملذكورِّاثنِّعشرِّوعدفِّاألخواتِّست ِِّّ(1)فإنِّكانِّعدفِّاإلخوةِّيفِّ/املثال
ِّاألعدافِّهامفالس  ِّ ِّست ِِّّ(2)فريجعِّ،توافق ِّإىل ِّاإلخوة ِّبلن  ِّعدف ِّللموافقة وعدفِِّّ،صفة
املسألةِِّّفِّفتصح ِّةِّ/بلنص     وبنيِّالعدفي ِّموافقِّ،ع         ةِّبلرب         واتِّإىلِّأربعةِّللموافق      األخ

ِّضربتِّو ِِّّ،م ِّمئةِّومثانية قِّسهامِّف ِّم ِّعدفِّاإلخوةِّوهوِّثالثةِّيفِّو ِِّّ(3)اجعقِّالر ِّف ِّوإذا
ِّواحدِّ(4)األخوات ِّو ِِّّألن ِِّّ؛وهو ِّوهوِِّّ(5)قِّعدفهمف ِّسهامهم ِّثالثة ِّاحلاصل ِّكان بلربع

ِّضربتِّو ِِّّ،أختِّنصيبِّكل  ِّ ِّاثنانِّيفِّوفقِِّّ(6)قِّالراجعف ِّوإذا ِّاألخواتِّوهو م ِّعدف
ِّاإل ِّاثننيِّ(7)خوةسهام ِّاحلاصل ِّكان ِّواحد ِّكل  ِِّّ،وهو ِّنصيب ِّضربتِِّّ،أخِّوهو وإذا

ِّضربتهِّيفِّسهامِّالز ِِّّ،عشرِّ(9)اجعنيِّيفِّمجيعِّاآلخرِّحصلِّاثناأحدِّالر ِِّّ(8)وفق وجِّفإذا
ِّ.(11)وجوهوِّنصيبِّالز ِِّّ،ةِّوثالثوناألصلِّحصلِّست ِِّّ(10)م 

                                                           

 أ(.23املذكور(ِّبدايةِّ)ج/)املثالِِّّ(1)
 )فرتجع(.ِّ(ج)يفِِّّ(2)
 )الرابع(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 ِّاملرافِّبلت وافقِّهنا:ِّهوِّالت وافقِّبنيِّسهامِّالفريقِّوعدفِّرؤوسه.ِّ(4)
 )عدف(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 )الرابع(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 ِّاملرافِّبلت وافقِّهنا:ِّهوِّالت وافقِّبنيِّسهامِّالفريقِّوعدفِّرؤوسه.ِّ(7)
 .ِّ(ج)ِّاقَّةِّم )وفق(ِّسِّ(8)
 (.ِّعشرِّ)اثنِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)م ِّاألصل(ِِّّ(10)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(11)

ِِِِِّّّّّ6ِّ←ِّ9ِّ9ِِّّ×12ِِّّ=108ِّ
1ِّزوجِِِّّّ(149)

2

 3ِّ36ِّ
1ِّأخا ِّألم3ِّ6ِّ12ِِّّ

3

 2ِّ24/2ِّ
2ِّأختا ِّألب2ِّ4ِّ16ِِّّ

3

 4ِّ48/3ِّ  

 أ[52]أ/
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ِّالث ِّ ِّالر ِِّّ:(1)ة  الثاحلالة ِّكانِّعدف ِِّّ(4)/م ِّ(3)د واحِّكل  ِِِّّّ(2)فنصيبِّؤوسِّمتماثال ِّإذا
ِّاملسألةِّ(5)صنفِّبعدفِّكل  ِّ ِّأصل ِّم  ِّكانِّجلميعهم ملِِّّ(6)واحدِّمم ِّونصيبِّكل  ِِّّ،ما

ِّهو ِّسهامهم ِّعليهم ِّالص  ِِّّ(7)ينكسر ِّأحد ِّيفِّعدف ِّله ِّكان ِّم ِّضربِّما نفنيِّاحلاصل
ِِّّ.املنكسرِّعليهمِّسهامهم

ِِّّ:مثاله ِّجد ِِّّ(8)بنات/مخس ِّألبومخس ِّوأخ ِّست ِِّّ،ات ِّم  ِّم ِِّّ،ةهي وتصح
ِّكانِّجلميعه  ِِّّونصيبِّكل  ِِّّ،ثالثني ِّأربعةِّبنتِّمثلِّما ِّم ِِّّونصيبِّكل  ِِّّ،وهو واحدة
ونصيبِّاألخِّهوِّاحلاصلِّم ِّضربِّماِّكانِِّّ،وهوِّواحدِّاتِّمثلِّماِّكانِّجلميعه  ِّاجلد ِّ
ِّ.(10)نفنيِّاملنكسرِّعليهمِّسهامهمِّوهوِّمخسةعدفِّأحدِّالص  ِِّّ(9)لهِّيف

                                                           

 ِّاملسألةِّانكسارِّعلىِّصنفني.أيِّم ِّحاالتِّالن ظرِّيفِّعدفِّالر ؤوسِّإذاِّكانِّيفِّ(1)
 )ونصيب(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)واحد(ِِّّ(3)
 ب(.64)م ِّكلِّصف(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(4)
 )بعد(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 )م (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
 )وهو(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
 أ(.62ات(ِّبدايةِّ)ب/ومخسِّجد ِّبناتِّ)ِّ(8)
 يفِّ)ب(ِّ)لهِّمم ِّيفِّمخسةِّوهوِّمخسة(.ِّ(9)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(10)

ِِِِّّّّ6ِّ6ِِّّ×5ِِّّ=30ِّ

2ِّبنات5ِّ5ِِّّ(150)

3

 4ِّ20/4ِّ

1ِّجدات5ِّ5ِِّّ

6

 1ِّ5/1ِّ

1ِّ5ِِّّبِّأخِّألبِِّّ
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ِّتقد ِّ ِّما ِّأن ِّلكل  ِّواعلم ِّما ِّتعر  ِّأن ِّأرفت ِّإذا ِّفيما ِّقبلِِّّم ِّالورثة ِّم  واحد
ِِّّ:(1)اِّإذاِّأرفتِّمعرفتهِّبعدِّتصحيحِّاملسألةِّفلهِّطرقِّأربعةوأم ِِّّ،صحيحالت ِّ

َوأخفَ  ِّكل  ِِّّ:هاأشهرها ِّنصيب ِّتضرب ِّالعدفِِّّأن ِّيف ِّاملسألة ِّأصل ِّم  صنف
ِّ،نففماِّبلغِّفهوِّنصيبِّذلكِّالص  ِِّّ،ويعر ِّبعدفِّاملنكسري ،ِّ/(2)املضروبِّيفِّاملسألة

واحدِّم ِِّّفِّرؤوسهمِّفاخلارجِّم ِّالقسمةِّهوِّنصيبِّكل  ِّقسمتِّاملبلغِّعلىِّعدِّ(3)وإذا
ِّ.(4)نفذلكِّالص  ِّ
وتعولِّإىلِِّّ،هيِّم ِّاثنِّعشرِّ،أخواتِّألبِّاتِّوست ِّزوجتانِّوأربعِّجد ِِّّ:مثاله

ِّاجلد ِِّّ(6)ويرجعِّ،عشرِّ(5)/ثالثة ِّاثننيعدف ِّإىل ِّبملوافقة ِّإىلِِّّ،ات واألخوات
                                                           

مجيعِّهذهِّالَّرقِّمدارهاِّعلىِّاألعدافِّاألربعةِّاملتناسبةِّنسبةِّهندسيةِّمنفصلةِّوهيِّالتِِّّ(1)
ِّنسبةِّأوهاِّإىلِّاثنيهاِّكنسبةِّاثلثهاِّإىلِّرابعهاِّوهي:ِّ

ِّوارثِّبعدِّالت ِّ ِّصحيح.ِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّالث ان:ِّجزءِّالس هم.األو ل:ِّنصيبِّكل  

هامِّقبلِّالت صحيح.ِِِِِِِِِِِِِِِّّّّّّّّّّّّّّّالر ابع:ِّعدفِّالر ؤوس. ِّالث الث:ِّعدفِّالس  

ِّوصورهتاِّيفِّهذهِّالَّ رق:

بعدِّالتصحيحِّنصيبِّكلِّوارث   
قبلِّالتصحيحِّسهامعدفِّال=ِّجزءِّالسهم

ِّ.ِّعدفِّالرؤوس

ِّالَّ ر ِّاألو لِّجمهولِّنضربِّ ِّأن  ِّعلىِّالَّر ِّومبا ِّمثِّنقسمهما ِّالوسَّنيِّيفِّاآلخر أحد
ِّ:رابعِّفينتجِّلناِّالَّر ِّاألولِّهكذاال

عدفِّالسهامِّقبلِّالتصحيح×ِّجزءِّالسهمِّصحيحِّ=ِّوارثِّبعدِّالت ِِّّنصيبِّكل  ِّ
ِّ.ِّعدفِّالرؤوس

 (.83-2/79(،ِّوّنايةِّاهدايةِّ)438-2/431انظر:ِّشرحِّالفصولِّاملهمةِّ)
 وهوِّجزءِّالس هم.ِّ(2)
 ذا(.)فإِّ(ب)يفِِّّ(3)
جزءِّالسهم×ِِّّعدفِّالسهامِّقبلِّالتصحيحصحيحِّ=ِّوارثِّبعدِّالت ِِّّنصيبِّكل  ِّوصورهتا:ِِّّ(4)

ِّ.ِّعدفِّالرؤوس
 أ(.65)ثالثةِّعشر(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(5)
 )وترجع(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(6)

 ب[52]أ/
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املتماثلنيِّوتضربِّاآلخرِّيفِِّّأحدِّ(3)تسقطِّ،فيحصلِّاثنانِّواثنانِّوثالثةِّ،(2()1)ثالث
ِّ(6)وجتنيكانِّللز ِِِّّّ،مثانيةِّوسبعنيِّ(5)تضرهباِّيفِّأصلِّاملسألةِّبعوهاِّيبلغِّ،ةست ِِّّ(4)ثالثةِّيبلغ

فهوِّنصيبهماِّ/لكل  ِِّّ،ةِّتبلغِّمثانيةِّعشرفتضربِّيفِّست ِِّّ،م ِّأصلِّاملسألةِّثالثة
واحدةِِّّ(7)

ِّ،واحدةِّثالثةِّلكل  ِِّّ،نِّعشراثِّ(9)ةِّيبلغيفِّست ِِّّ(8)اتِّسهمانِّتضرهبماوكانِّللجد ِِّّ،تسعة
ِّ.(12)واحدةِّمثانيةِّلكل  ِِّّ،مثانيةِّوأربعنيِّ(11)ةِّتبلغيفِّست ِِّّ(10)وكانِّللخواتِّمثانيةِّتضرب

                                                           

 )ثالثة(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(1)
ِّبينهمِّ(2) ِّللمباينة ِّكامال ؛ ِّالر ؤوس ِّعدف ِّهما ِّفيثبت ِّللز وجتني ِّبلن  سبة ِّعدفِّوأم ا ِّوبني ا
هام.  الس  
 )وتسقط(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 وجات(.ِّ)للز ِِّّ(ف)ويفِِّّ،وجني()للز ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 ب(.62)لكلِّواحدة(ِّبدايةِّ)ب/(7ِّ)
 )فتضرهبا(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
 )فتضرب(.ِِّّ(ف)وِّ(ج)يفِِّّ(10)
 (.ِّ)يبلغِّ(ج)يفِِّّ(11)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(12)

ِِِِّّّّ12ِّ←ِّ13ِّ13ِِّّ×6ِِّّ=78ِّ
1ِّزوجتان2ِِّّ(151)ِِّّ

4

 3ِّ18/9ِّ
1ِّجدات2ِّ4ِِّّ

6

 2ِّ12/3ِّ
2ِّأخواتِّألب3ِّ6ِِّّ

3

 8ِّ48/8ِّ  
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صنفِّم ِّأصلِّاملسألةِّعلىِّعدفِّرؤوسهمِِّّأنِّتقسمِّسهامِّكل  ِِّّ:انيةالطريقةَالثَ 
فماِّحصلِّفهوِّنصيبِِّّ،(1)فماِّخرجِّم ِّالقسمةِّيضربِّيفِّاملضروبِّيفِّأصلِّاملسألة

/كل  ِّ
ِّ.(3)نفواحدِّم ِّالص  ِِّّ(2)

بلقسمةِِّّ(5)علىِّعدفِّرؤوسهماِّخيرجِّ(4)وجتنيففيِّاملثالِّاملذكورِّيقسمِّنصيبِّالز ِّ
ِّونصف ِّالست ِِّّ،سهم ِّيبلغيضربِّيف ِّاملسألة ِّيف ِّاملضروبة ِّنصيبِّكل  ِِّّ،تسعةِّ(6)ة ِّوهو

يضربِّيفِِّّ،واحدةِّنصفِّسهمِّلكل  ِِّّ(8)خترجِّاتِّعليه  ِّاجلد ِّ/ِّنصيبِّ(7)ويقسمِّ،زوجة
خيرجِِّّاألخواتِّعليه  ِِّّ(10)/نصيبِّ(9)ويقسمِّ،ةجد ِِّّفهوِّنصيبِّكل  ِِّّ،ةِّيكونِّثالثةالست ِّ
ِّأخت.ِّفهوِّنصيبِّكل  ِِّّ،ةِّيكونِّمثانيةيضربِّيفِّست ِِّّ،واحدةِّسهمِّوثلثِّلكل  ِّ

                                                           

 وهوِّجزءِّالس هم.ِّ(1)
 ب(.23)كلِّواحد(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(2)
عدفِّالسهامِّقبلِّالتصحيحصحيحِّ=ِّوارثِّبعدِّالت ِِّّنصيبِّكل  ِّوصورهتا:ِِّّ(3)

 جزءِّالس هم.×ِِّّرؤوسعدفِّال
 )الزوجني(.ِّ(ب)يفِِّّ(4)
 )خترجِّالقسمة(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 )وتقسم(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(7)
 )خيرج(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)
 )وتقسم(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(9)
 ب(.65)نصيبِّاألخوات(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(10)

 أ[53]أ/
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ِّعلىِّعدفِّرؤوسِّكل  ِِّّ(2)أنِّتقسمِّالعدفِّاملضروبِّيفِّاملسألةِّ:(1)الثةريقةَالثَ الطَ 
فماِّبلغِّفهوِّنصيبِّالواحدِّم ِّذلكِِّّ،فنصنفِّفماِّخرجِّيضربِّيفِّنصيبِّذلكِّالص  ِّ

ِّ.(3)نفالص  ِّ
ِّ(5)واحدةِّخيرجِّلكل  ِِّّ(4)وجتنيةِّعلىِّعدفِّرؤوسِّالز ِّففيِّاملثالِّاملذكورِّتقسمِّالست ِّ

ِّيبلغِّ(6)تضرهباِّيفِّنصيبيهماِّ،ثالثة فهوِّنصيبِِِّّّ،تسعةِّ(7)م ِّأصلِّاملسألةِّوهوِّثالثة
ِّعلىِّرؤوسِّاجلد ِِّّ،زوجةِّكل  ِّ ِّسهمِّونصفِّلكل  ِِّّ(8)اتِّ/خرجوإنِّقسمتها ِّ،(9)واحدة

ِّ،ةجد ِِّّفهوِّنصيبِّكل  ِِّّ،ثالثةِّ(10)م ِّأصلِّاملسألةِّوهوِّسهمانِّيبلغِّيفِّنصيبه  ِِّّتضربه
ِّ(12)فتضربهِّيفِّنصيبه  ِِّّ،واحدةِّسهمِّرؤوسِّاألخواتِّخرجِّلكل  ِِّّ(11)وإنِّقسمتهاِّعلى
ِّأخت.ِّفهوِّنصيبِّكل  ِِّّ،وهوِّمثانيةِّيكونِّمثانيةِّ(13)م ِّأصلِّاملسألة

                                                           

 زايفةِّ)وهي(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 وهوِّجزءِّالس هم.ِّ(2)
جزء السهمصحيحِّ=ِّوارثِّبعدِّالت ِِّّكل  ِّنصيبِِّّوصورهتا:ِِّّ(3)

هامِّقبلِّالت صحيح.×ِِّّعدفِّالرؤوس  عدفِّالس  
 )الزوجني(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 )واحد(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 )نصيبهما(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 )تبلغ(.ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 أ(.63)خرجِّلكل(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(8)
 ِّ)سهمِّفتضربه(.ِّ(ب)يفِِّّ(9)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(10)
 زايفةِّ)عدف(.ِِّّ(ف)ِّيفِّ(11)
 )نصيبهم(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(12)
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)املسألة(ِِّّ(13)
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َالرَ الطَ  ِّوتضبطِِّّ(2)صنفِّوعدفِّكل  ِِِّّّ(1)تقابلِّبنيِّنصيبِّأنَ:ابعةريقة رؤوسهم
ِّفهوِّنصيبِّكل  ِِّّ،(3)سبةِّم ِّالعدفِّاملضروبِّيفِّاملسألةوأتخذِّبتلكِّالن  ِِّّ،سبةِّبينهماالن  ِّ

ِّ.(4)نفواحدِّم ِّذلكِّالص  ِّ
ِّنصيب ِّاملذكور ِّاملثال ِّاثنانِّ،(6)/ثالثةِّ(5)وجتنيالز ِّ/ِّففي ِّمثلِِّّ(7)ومها والثالثة

ِّنصفهماِّ(8)االثنني ِّيكونِِّّومثل ِّنصفه ِّومثل ِّاملسألة ِّيف ِّاملضروب ِّالعدف ِّمثل فتأخذ
ةِّجد ِِّّفلكل  ِِّّ،مثلِّنصفِّعدفه  ِِّّ،اتِّاثنانونصيبِّاجلد ِِّّ،زوجةِّوهوِّنصيبِّكل  ِِّّ،تسعة

مانيةِّوالث ِِّّ،ةست ِِّّوعدفه  ِِّّ،(9)ونصيبِّاألخواتِّمثانيةِّ،نصفِّالعدفِّاملضروبِّوهوِّثالثة
ِّوهوِّمثانية.ِّ،املضروبِّومثلِّثلثهأختِّمثلِّالعدفِِّّفلكل  ِِّّ،ةِّومثلِّثلثهامثلِّالست ِّ

                                                           

 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)نصيب(ِِّّ(1)
 )يفِّعدف(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 وهوِّجزءِّالس هم.ِّ(3)
ِّبَّريقةِّالن  سبةِّميك ِّاستخراجِِّّ(4) ا ِّإالِّأّن  ِّهيِّصورةِّالَّ ريقةِّالث انيةِّنفسها وصورهتاِّعملي ا

عدفِّالسهامِّقبلِّالتصحيحصحيحِّ=ِّوارثِّبعدِّالت ِِّّنصيبِّكل  ِّوهي:ِِّّالن تيجةِّذهني ا،
 جزءِّالس هم.×ِِّّعدفِّالرؤوس

 )الزوجني(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 أ(.66)ثالثةِّومها(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(6)
 )اثنتان(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
 (.ِّومثلِّنصفهاِّ)االثنتنيِّ(ف)يفِِّّ(8)
 (.ف)ِّ)مثانية(ِّساقَّةِّم ِّ(9)

 ب[53]أ/
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ِّ(ةضَميَملَالر َ ائَ سَممَمَبَأابَم)َ:قال
ِّواالنقيافذل ِّالت ِِّّ:ضةاي ِّالر  ِّ ِّأ ِّاب ِّالد ِِّّ(1)ت ِّر ض ِِّّ:يقالِّ،ل ِّر ِّه ِّر وض ِّة إذاِِّّ،ة ِّايض ِّور ِِّّضا ِّو ِّا

ِّ.(2)لتهاريِّوذل ِّمتهاِّالس ِّعل ِّ
ِّواملشق ِّالص ِِّّ:وأتتِّمبعىن ِّر ِِّّ:يقالِّ،ةعوبة ِّكانتِّصعبةِّ،وايفالق ِِّّضة ِّي  ِّقصيدة ِّ،إذا

ِّ.(5)ضهاِّوالِّتنقافِّلهضلِّلراملِّتذل ِِّّ(4)إذاِّكانتِّ،(3)ضةي  ِّةِّ/ر ِّوفاب ِّ
ِّمس   ِّوإّن ِّ ِّاملساضلي ِّا ِّالر  ِِّّ(6)تِّهذه ِّم ِِّّ؛ايضةمساضل ِّانقافتِِّّ:راتضةلكوّنا أيِّذليلة
ِّلهوتيس ِِّّللفرضي  ِّ ِّالد ِِِّّّ،رت ِّانقافت ِّلرااب ِّكما ِّور ِّضة ِّ،حتتهِّ(7)تل ِّو ِّه ِّضها

                                                           

 )سرحت(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 (.7/164(،ِّولسانِّالعربِّ)12/43هتذيبِّاللغةِّ)ِّانظر:ِّ(2)
 ب(.63)ريضةِّاذاِّكانت(ِّبدايةِّ)ب/(3ِّ)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)كانت(ِِّّ(4)
 (.7/164)ِّالعربِّولسان ،(12/43)ِّاللغةِّهتذيب:ِّانظرِّ(5)
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)املساضل(ِِّّ(6)
ي ةِّيفِّشرحِّفراض،ِّاِّ(7) ي ةِّ)ل/هكذاِّيفِّمجيعِّالن سخِّوكذلكِّيفِّاألنوارِّالب ه  ن ه  ب(،26ِّأل ش 

ِّعلىِّشرحِّاب ِّعقيلِّ) ِّالل فظِّملِّأجدهِّإالِّيفِّحاشيةِّاخل ض ر ي   و ل(ِّهبذا (ِّحيثِّقال:2/31ِّو)ر ه 
ِّيفِّبع،ِّ ِّحمق  قهِّأن  ِّذك ر  وال (ِّوملِّيذكرِّمعناه،ِّويفِّكتابِّاملن ص فِّالب ِّجن   و لِّت  ر ه  )وت  ف ع و لِّكت  ر ه 

و ل(،ِّويفِّالبع،ِّاآلخرِّ)ت  ِّ و ك(،ِّفأثبتِّالث انية،ِّوقالِّع ِّاألوىل:ِّ)وملُِّنده(ِّ)نسخهِّ)ت  ر ه  2/23ِّر ه 
ِّ(.1ِّحاشية:ِّ

ِّمقاييسِّ ِّعلىِّاسرتخاء( ِّتدل  ِّكلمة م ِّوالال  ِّواهاء ِّ)الر اء ِّقالِّاب ِّفارس: ِّم ِّ)ر ه ل ( ولعل ها
ِّ(.2/452الل غةِّ)

(ِّمبعىنِّأس رعتِّيفِّمشيهاِّفونِّاخل ب ب، انظر:ِِّّوحيتملِّأنِّتكونِّقدِّتصح فتِّع ِّ)ه ر و ل ت 
 (.244املصباحِّاملنريِّ)ص
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ِّ.(2)الِّتنقافِّوالِّيسهلِّاستخراجهاِّاِّصعبةألّن ِِّّ(1)أو
ِّأن ِّتقر ِِّّ(3)إذا ِّذلكِّفاعلم ِّ/الكتابس ِّن ِِّّر ِّهذهِِّّ(5()4)خِّهذا قدِّاختلفتِّيفِّعدف
يزيدِّعلىِّذلكِّإىلِِّّويفِّبعضهاِّماِّ،ففيِّغالبهاِّذكرِّمخسةِّوعشري ِّ/مسألةِّ،املساضل

 .(7)غالبهاِّإنِّشاءِّهللاِّتعاىلِّ(6)وسأورفِّ،أربعنيِّمسألة
                                                           

 )أي(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
ي ةِّ)ل/ِّ(2) ن ه  ي ةِّيفِّشرحِّفراض،ِّاأل ش   ب(.26انظر:ِّاألنوارِّالب ه 
 )إذ(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
 ب(.66(ِّبدايةِّ)ف/اختلفتِّ)الكتابِّقدِّ(4)
ي ة(.ِِّّ(5) ن ه   املرافِّبلكتاب:ِّاملنتِّاملشروحِّأيِّ)األ ش 
 )وسأذكر(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
(7)ِِّّ ِّاثنتانذكر ي ة ن ه  ِّاأل ش  ِّمَّوطاتِّمنت ِّإحدى ِّيف ِّوورف ِّاثنتنيِّوثالثنيِّمسألة، ِّالش ارح
ي ةِّحملم دِِّّوثالثونِّمسألة،ِّويفِّأخرىِّمخسِّوثالثون ن ه  ي ةِّيفِّشرحِّفراض،ِّاأل ش  مسألة،ِّويفِّاألنوارِّالب ه 

ِّقدِّذكرهِّالش ارحِّإالِّإحدىِّعش ِّأربعِّوثالثونِّمسألة،ِّومجيعِّماِّفيه   رةِّمسألةِّتفر فنِّهباِّالش عيب  
ِّعم اِّذكرهِّالش ارح،ِّوملِّيتفر فِّالش ارحِّأبيِّمسألةِّع ِّبقي ةِّاملخَّوطات.

 (ِّ ِّالقرىِّبرقم ِّأم   ِّيف ِّاملوجوفة ي ة ن ه  ِّمنتِّاأل ش  ِّمَّوطة ِّالتِّتفر فتِّهبا (1ِّ-20561فاملساضل
ِّوهي:ِّ أ،ِّب(،ِّعم اِّذكرهِّالش ارحِّمثانِّمساضل6)ل/

 تصح ِّم ِّأصلهاِّاثنِّعشر،ِّوهذهِّصورهتا:امرأة،ِّوأبوان،ِّوأخوان،ِّ -1

ِِِّّّ12ِّ

1ِّزوجةِّ(152)

4

 3ِّ

1ِّأمِّ

6

 2ِّ

7ِِّّبِّأبِّ

ِّ          ِّ          ِّأخوانِّ
 

= 

 أ[54]أ/
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(1)ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ..ِّ.ِّ.ِِّّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.

                                                           

= 

(7ِّ(ِّوتعولِّإىلِّ)6ثالثِّجداتِّومخسِّأخواتِّألمِّوإحدىِّعشرِّأختا ِّألبِّأصلهاِّم ِّ) -2
 وتصح ِّم ِّألفِّومئةِّومخسةِّومخسني،ِّوهذهِّصورهتا:

ِِِِّّّّ6ِّ←ِّ7ِّ7ِِّّ×165ِِّّ=ِّ1155ِّ

1ِّجدات3ِّ3ِِّّ(153)

6

 1ِّ165/55ِّ

1ِّأخواتِّألم5ِّ5ِِّّ

3

 2ِّ330/66ِّ

2ِّأختا ِّألب11ِّ11ِِّّ

3

 4ِّ660/60ِّ

 امرأة،ِّوبنت،ِّوثالثِّأخواتِّمتفر  قات،ِّتصح ِّم ِّأصلهاِّمثانية،ِّوهذهِّصورهتا: -3

ِِِّّّ8ِّ

1ِّزوجةِّ(154)

8

 1ِّ

1ِّبنتِّ

2

 4ِّ

3ِِّّبِّأختِّشقيقةِّ

ِّ          ِّ          ِّأختِّألبِّ

ِّ          ِّ          ِّأختِّألمِّ
 
 زوج،ِّوبنت،ِّواب ِّاب ،ِّتصح ِّم ِّأصلهاِّأربعة،ِّوهذهِّصورهتا:ِّ -4

ِِِّّّ4ِّ

1ِّزوجِّ(155)

4

 1ِّ

1ِّبنتِّ

2

 2ِّ

1ِِّّبِّاب ِّاب ِّ
 

= 
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(1).ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.
                                                           

= 

زوج،ِّوبنت،ِّوبنتِّاب ،ِّتصح ِّم ِّأصلهاِّاثنِّعشرِّإنِّكانِّالباقيِّي عَّىِّلبيتِّاملال،ِّوتصح ِّ -5
 لر ف  ،ِّوهذهِّصورهتاِّعلىِّالقولِّبعدمِّالر ف  :ِّم ِّست ةِّعشرِّإنِّقلناِّب

ِِِّّّ12ِّ

1ِّزوجِّ(156)

4

 3ِّ

1ِّبنتِّ

2

 6ِّ

1ِّبنتِّاب ِّ

6

 2ِّ

1ِِّّبِّبيتِّاملالِّ

ِّوهذهِّصورهتاِّعلىِّالقولِّبلر ف  :ِّ -

ِّاجلامعة4ِِّّ3ِِِِّّّّ

ِِِّّّ4ِِّّ6ِّ←ِّ4ِّ4ِِّّ×4ِِّّ=16ِّ

1ِّزوجِّ(157)

4

 1ِّ          ِّ          ِّ4ِّ

ِّبنتِّ
3ِِّّب

1

2

ِّفرضا ِّورفا 3ِّ9ِِّّ 

1ِّبنتِّاب ِّ

6

ِّفرضا ِّورفا 1ِّ3ِِّّ 

ِِّّمسألةِّأهلِّالر ف  ِِّّمسألةِّالز وجي ةِِّّ
 
 (ِّوتصح ِّم ِّتسعة،ِّوهذهِّصورهتا:3ِّبنتان،ِّوبنتِّاب ،ِّواب ِّاب ،ِّأصلهاِّم ِّ) -6

ِِِِّّّّ3ِّ3ِِّّ×3ِِّّ=9ِّ

2ِّبنتانِِّّ(158)

3

 2ِّ6ِّ

ِّ
3ِّ

ِّبنتِّاب 
1ِِّّب

1ِّ

2ِِّّاب ِّاب ِّ
 

= 
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(1).ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ.ِّ
                                                           

= 

 اب ِّاب ،ِّوعم ،ِّتصح ِّم ِّأصلهاِّست ة،ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّبنت،ِّوبنتِّاب ،ِّوبنت -7

ِِِّّّ6ِّ

1ِّبنتِّ(159)

2

 3ِّ

1ِّبنتِّاب ِّ

6

 1ِّ

ِّ          ِّ          ِّبنتِّاب ِّاب ِّ

2ِِّّبِّعمِّ
ِّ 
(ِّوتصح ِّم ِّمثانيةِّعشر،6ِّبنت،ِّوبنتِّاب ،ِّوبنتِّاب ِّاب ،ِّواب ِّاب ِّاب ِّاب ،ِّأصلهاِّم ِّ) -8

 وهذهِّصورهتا:ِّ

ِِِِّّّّ6ِّ6ِِّّ×3ِِّّ=18ِّ

1ِّبنتِِّّ(160)

2

 3ِّ9ِّ

1ِّبنتِّاب ِِّّ

6

 1ِّ3ِّ

ِّ
3ِّ

ِّبنتِّاب ِّاب 
2ِِّّب

2ِّ

4ِِّّاب ِّاب ِّاب ِّاب ِّ
ِّ ِّ 
 /ل(ِّ ي ة ِّالب ه  ِّاألنوار ِّمَّوطة ِّالتِّتفر فتِّهبا ِّاملساضل ِّالش ارح29ِِّّ-ب23وأم ا ِّذكره ِّعم ا ب(

ي ةِّالس ابقةِّفمسألتانِّمها:ِّ ن ه  ِّوع ِّمَّوطةِّمنتِّاأل ش 

 (ِّوتصح ِّم ِّمثانني،ِّوهذهِّصورهتا:8ِّربعِّبنني،ِّأصلهاِّم ِّ)امرأة،ِّوبنتان،ِّوأ -1

ِِِِّّّّ8ِّ8ِِّّ×10ِِّّ=80ِّ

1ِّزوجةِِّّ(161)

8

 1ِّ10ِّ

ِّ
10ِّ

ِّبنتان
7ِِّّب

14/7ِّ

56/14ِِّّأبناء4ِِّّ
= 
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أصلهاِِّّأيِّألن ِِّّ(ةَ تَ نَسَ مَ َحَ صَ تمََ،ابنَ َنتَأب َوَمَ،ابنَ َابنَأوَمَ،تَ نب ََ:وىلمَالَأَةَألَمسأَمالَم)
ِّاثنني ِّواحِّ،د     لبِّواحلبنتِّالص ِِّّ،م  ِّيصِّ،د      يبقى ِّ/وبنتِّح ِّ     ال ِّاالب  ِّاب  ِّ(1)على

ِّ،ةست ِِّّ(2)فاضربِّثالثةِّيفِّأصلِّاملسألةِّوهوِّاثنانِّيبلغِّ،فقدِّانكسرِّعلىِّثالثةِّ،االب 
ِّ.(3)ولبنتِّاالب ِّواحدِّوصحِّ،والب ِّاالب ِّاثنانِّ،ثةصفِّثاللبنتِّالصلبِّالن  ِّ

                                                           

= 

وتصح ِّم ِّتسعِّمئة،ِّ(6ِّعشرِّجد ات،ِّومخسِّعشرةِّبنتا ،ِّومخسةِّوعشرونِّأخا ،ِّأصلهاِّم ِّ) -2
 (.129وتقد مِّتصويرهاِّيفِّاجلدولِّرقمِّ)

 ِّاملساضلوأ ي ةِّمنتِّمَّوطةِّهباِّتفر فتِّالتِّم ا ن ه  ِّاإلسالميةِّيفِّاملوجوفةِّاأل ش  ِّ-أ6)ل/ِّاجلامعة
ِّ:هيِّفمسألةِّواحدةِّالش ارحِّذكرهِّع ِّاملخَّوطتنيِّالس ابقتنيِّوعم اِّأ(،7

 بنتان،ِّواب ِّاب ،ِّوبنتِّاب ِّاب ،ِّتصح ِّم ِّأصلهاِّثالثة،ِّوهذهِّصورهتا:ِّ -1

ِِِّّّ3ِّ

2ِّبنتانِّ(162)

3

 2ِّ

1ِِّّبِّاب ِّاب ِّ

ِّ          ِّ          ِّبنتِّاب ِّاب ِّ
 

 أ(24ِّب (ِّبدايةِّ)ب/اال)وبنتِِّّ(1)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(3)

ِِِِّّّّ2ِّ2ِِّّ×3ِِّّ=6ِّ

1ِّبنتِِّّ(163)

2

 1ِّ3ِّ

ِّ
3ِّ

ِّاب ِّاب 
1ِِّّب

2ِّ

1ِِّّبنتِّاب ِّ
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أصلهاِّم ِِّّألن ِِّّ(1)أيَ(ةَ ثَمالمَنَثَممَ َحَ صَ تمََ،ابنَ َنتَأب َوَمَ،ابنَ وَمَ،نتَ ب ََ:ةيَمانَ الثَ َةَألَمسأَمالَم)
ِّ.(2)وسقَّتِّبنتِّاالب ِّ،لبعدفِّرؤوسِّأوالفِّالص ِّ

ِّأيِّألن ِِّّ(رَمشَمعَمَ(4)نَاثنمَمَ َحَ صَ تمََ،اَابنَ نتَمب َوَمَ،ابنَ َ(3)اابنَموَمَ،نتَ ب ََ:ةَأثَمالَ الثَ َةَألَمسأَمالَم)
ِّاثنني ِّم  ِّالص ِِّّ،أصلها ِّواحدلبنت ِّواحدِّ،لب ِّوهمِِّّ،يبقى ِّاب  ِّوبنت ِّاب  ِّابن على

لبنتِِّّ،ر    اثنِّعشِّ(7)ةِّيفِّأصلِّاملسألةِّيبلغفاضربِّست ِِّّ،والِّيوافقِّ(6)الِّيصح ِِّّ،(5)ةست ِّ
كرِّاثنانِّفللذ ِِّّ،نثينياأل ِِّّحظ  ِِّّ(8)رِّ/مثل كألوالفِّاالب ِّللذ ِّ،ِّة     اقيِّست ِّ  والبِّ،ة   بِّست الصل

ِّ.(10)واحدِّ(9)/وللنثى
                                                           

 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)أي(ِِّّ(1)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(2)

ِِّّ3ِّ
1ِِّّنتبِّ(164)

2ِِّّاب ِّ
ِّ          ِّبنتِّاب ِّ  

 (.ِّاب ِّ)واب ِّ(ف)يفِِّّ(3)
 (.ِّعشرِّ)اثناِّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(4)
ِّاألنثيني.ِِّّ(5)  أيِّرؤوسهمِّست ة،ِّللذ كرِّمثلِّحظ  
 تصح(.ِّالِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(6)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 أ(.64)مثلِّحظ(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(8)
 أ(.67)وللنثىِّواحد(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(9)
ِّهِّصورهتاِّ:ِّوهذِّ(10)

ِِِِّّّّ2ِّ2ِِّّ×6ِِّّ=12ِّ
1ِّبنتِِّّ(165)

2

 1ِّ6ِّ
1ِّ4/2ِِّّبِّابناِّاب 6ِِّّ
2/1ِِّّبنتاِّاب ِّ  
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َمَاتَ وَمخَمأمََعَأربَمأمََ:ةَأعَمابَ الرَ َ(1)ةَألَمسأَمالَم) َأَ(2)ثَ المَثمَوَمَ،بَ ل  ِّ(؛رَمشَمعَمَةَميَمانَ نَثمَممَ َحَ صَ تمََ،م َ ل 
ِّثالثةِّألن ِّ ِّم  ِّالث ِِّّ،أصلها ِّللب ِّاثنانللخوات ِّيصح ِِّّ،لثان ِّبلن  ِِّّال ِّ،صفويوافق
ِّ،والِّيوافقِّالِّيصح ِِّّ،لثِّواحدالث ِِّّوللخواتِّ/للم  ِِّّ،اثننيِّإىلِّنصفه  ِِّّهب  ِِّّ(3)جعفارِّ

ثالثةِّيبلغِِّّ(4)فاضربِّوفقِّرؤوسِّأخواتِّاألبِّوهوِّاثنانِّيفِّرؤوسِّأخواتِّاألمِّوهو
ِّالس ِِّّ،ةست ِّ ِّجزء ِّيكونِّ،هموهو ِّثالثة ِّوهو ِّاملسألة ِّأصل ِّيف ِّعشرِّ(5)فاضربه ِّ،مثانية

وللخواتِِّّ،أختِّثالثةِّلكل  ِِّّ،اثنِّعشرِّ(6)ةِّيكوننانِّيفِّست ِّلثانِّاثللخواتِّللبِّالث ِّ
ِّ.(7)أختِّاثنانِّلكل  ِِّّ،ةةِّبست ِّواحدِّيفِّست ِِّّ،لثللمِّالث ِّ
سَأخَموَمَ،وجَ زَمَ:ةَأسَمامَ الَمَةَألَمسأَمالَم)

َوَمخوَمإ ََ(8) َمَانَ ختَمأَأة َأَممَ َحَ صَ تمََ،بَ ل  َةَ عَمرب َمن
ِّعلىِّاثنِّعشرِّ،يبقىِّواحدِّ،فِّواحدصوجِّالن  ِّللز ِِّّ،أصلهاِّم ِّاثننيِّأيِّألن ِِّّ(ينَمشرَ عَ وَم

ِّ(9)عشرِّيفِّاثننيِّيك ِّفاضربِّاثنِّ،عدفِّرؤوسِّاإلخوةِّواألخواتِّالِّيصحِّوالِّيوافق
ِّ.(11)أختِّواحدِّولكل  ِِّّ،أخِّاثنانِّولكل  ِِّّ،عشرِّ(10)صفِّاثنوجِّالن  ِّللز ِِّّ،أربعةِّوعشري 

                                                           
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)املسألةِّالرابعة(ِِّّ(1)
 )وثالثة(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 (.إىلِّ)فارجعه  ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
 .ِّ،ِّويفِّ)ف(ِّ)وهوِّثالثةِّتبلغ((ثالثةِّتبلغِّ)وهيِّ(ب)يفِِّّ(4)
 )تكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 )تكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(7)

ِِِِّّّّ3ِّ3ِِّّ×6ِِّّ=18ِّ
2ِّأخواتِّألب2ِّ4ِِّّ(166)

3

 2ِّ12/3ِّ
1ِّأخواتِّألم3ِّ3ِِّّ

3

 1ِّ6/2ِّ  )ومخسة(.ِّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(8) 
 )تك (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(9)
 ِّ،ِّوهوِّالص واب.(عشرِّ)اثناِّ(ج)يفِِّّ(10)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(11)

ِِِِّّّّ2ِّ2ِِّّ×12ِِّّ=24ِّ
1ِّزوجِِّّ(167)

2

 1ِّ12ِّ
1ِّ10/2ِِّّبِّإخوةِّألب12ِّ5ِِّّ
2/1ِِّّأختانِّألبِّ  

 ب[54]أ/
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َمَاتَ وَمخَمأمََتَ سَ وَمَ،مَ أأََ:ةَأسَمادَ السَ َةَألَمسأَمالَم) َأَ(2)عَ بمََرأمَوَمَ،(1)بَ /ل  َنيَ نَاثنَممَ َحَ صَ تمََ،م َ ل 
وللخواتِِّّ،دسِّواحدللمِّالس ِِّّ،وتعولِّإىلِّسبعةِّ،ةأصلهاِّم ِّست ِِّّألن ِِّّ(3)أيِّ(نيَمعَ ربَمأمَوَم

ِّيصح ِِّّ،أربعةِّ(5)الثلثانِّ(4)/للب ِّبلن  ِِّّال ِّهب  ِِّّ،صفويوافق ِّ،ثالثةِّإىلِّنصفه  ِِّّفارجع
ِّ،اثننيِّإىلِّنصفه  ِِّّصفِّفارجعِّهب  ِّلن  ِّويوافقِّبِّالِّيصح ِِّّ،(6)لثِّاثنانوللخواتِّللمِّالث ِّ

ِّواثنانفالر ِّ ِّمتباينانِّ،ؤوسِّثالثة ِّبست ِِّّ،ومها ِّاثنني ِّيف ِّيفِّ(7)ِّاضرهبامث ِِّّ،ةفاضربِّثالثة
وللخواتِِّّ،ةللمِّالسدسِّواحدِّيفِّستةِّبست ِِّّ،اثننيِّوأربعنيِّ(8)أصلِّاملسألةِّبعوهاِّيبلغ/

لثِّالث ِِّّوللخواتِّللم  ِِّّ،ختِّأربعةأِّلكل  ِِّّ،للبِّالثلثانِّأربعةِّيفِّستةِّأبربعةِّوعشري 
ِّ.(9)أختِّثالثةِّلكل  ِِّّ،ةِّبثنِّعشراثنانِّيفِّست ِّ

                                                           

 ب(.67وأربع(ِّبدايةِّ)ف/ِّ،)ألبِّ(1)
 )وأربعة(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)أي(ِِّّ(3)
 أ(.68لثان(ِّبدايةِّ)ف/)للبِّالث ِِّّ(4)
 )الثلثني(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 )اثنني(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 )اضرهبما(.ِّ(ف)يفِِّّ(7)
 (.ِّ)تبلغِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(9)

ِِِِّّّّ6ِّ←ِّ7ِّ7ِِّّ×6ِِّّ=42ِّ
1ِّأمِِّّ(168)

6

 1ِّ6ِّ

2ِّأخواتِّألب3ِّ6ِِّّ

3

 4ِّ24/4ِّ

1ِّأخواتِّألم2ِّ4ِِّّ

3

 2ِّ12/3ِّ
 

 أ[55]أ/
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َمَاتَ وَمخَمأمََعَأربَمأمَوَمَ،اتَ نَمب َمَثَأالمَثمََ:ةَأعَمابَ السَ َةَألَمسأَمالَم) ِّ(نيَمثَ المَثمَوَمَةَ تَ نَسَ مَ َحَ صَ تمََ،بَ ل 
ِّم ِّثالثةِّأيِّألن ِّ ماِِّّ(1)للخواتوِِّّ،والِّيوافقِّالِّيصح ِِّّ،لثانِّاثنانللبناتِّالث ِِّّ،أصلها

فاضربِّثالثةِّيفِّأربعةِِّّ،والرؤوسِّثالثةِّوأربعةِّمتباينانِّ،والِّيوافقِّفضلِّواحدِّالِّيصح ِّ
ِّعشرِّ(2)يك  ِّاملسِّ(3)اضرهباِّمث ِِّّ،اثن ِّأصل ِّيبل   يف ِّ/وثالثني   ست ِِّّ(4)غ   ألة للبناتِِّّ،(5)ة
ِّاثن   لثالث ِّ ِّيفِّاثنِّعش   ان ِّيك     ان ِّ/أربعة   ر وللخواتِِّّ،بنتِّمثانيةِّلكل  ِِّّ،وعشري ِّ(6)ون
ِّ.(7)أختِّثالثةِّلكل  ِِّّ،لثِّواحدِّيفِّاثنِّعشرِّبثنِّعشرالث ِّ

َمَاتَ وَمخَمأمََسَأخَمَ:ةَأنَمامَ الثَ َةَألَمسأَمالَم) َأَعَ ربَمأمَوَمَ،بَ ل  أيِِّّ(نيَمسعَ نَتَ مَ َحَ صَ تمََ،وجَ زمَوَمَ،م َ ل 
ِّوللخواتِّ،وجِّالنصفِّثالثةِّصحيحِّعليهللز ِِّّ،وتعولِّإىلِّتسعةِّ،أصلهاِّم ِّستةِّألن ِّ

ِّالث ِّ ِّيصح ِِّّ،(8)أربعة/ِّلثانللب ِّيوافقِّال ِّالثلثِّاثنانِّ،وال ِّيصح ِِّّ،وللخواتِّللم ِّال
خوةِّإقِّف ِّواضربِّاثننيِّومهاِّو ِِّّ،اثننيِّإىلِّنصفه  ِِّّفارجعِّهب  ِِّّ،صفبلن  ِِّّ(10)توافقِّ(9)ك ل

                                                           

 زايفةِّ)للب(.بِّ(ب)يفِِّّ(1)
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(2)
 )اضرهبما(.ِّ(ف)يفِِّّ(3)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 (أ68)وثالثنيِّللبنات(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(5)
 ب(.24)أربعةِّوعشري (ِّبدايةِّ)ج/ِّ(6)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(7)

ِِِِّّّّ3ِّ3ِِّّ×12ِِّّ=36ِّ

2ِّبنات3ِّ3ِِّّ(169)

3

 2ِّ24/8ِّ

1ِّ12/3ِِّّبِّأخواتِّألب4ِّ4ِِّّ
 
ِّأ(.65(ِّبدايةِّ)ب/الِّيصح ِّأربعةِّ)ِّ(8)
 )ولك (.ِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
 )يوافق(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(10)
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فاضرهباِّيفِّأصلِّاملسألةِّبعوهاِِّّ،عشرةِّ(1)األمِّيفِّمخسةِّوهيِّعدفِّأخواتِّاألبِّيبلغ
خواتِّللبِّالثلثانِّوللِّ،ثالثنيِّ(3)للزوجِّالنصفِّثالثةِّيفِّعشرةِّيكونِّ،تسعنيِّ(2)يبلغ

ِّيكون ِّيفِّعشرة ِّالثلثِّاثنانِّيفِِّّ،لكلِّأختِّ/مثانيةِّ،أربعنيِّ(4)أربعة وللخواتِّللم
ِّ.(6)أختِّمخسةِّلكل  ِِّّ،عشري ِّ(5)عشرةِّيكون

َمَاتَ وَمخَمأمََسَأخَمَ:ةَأعَماسَ التَ َةَألَمسأَمالَم) َأَعَ ربَمأمَوَمَ،بَ ل  ِّأيِّألن ِِّّ(نيَمت َ نَسَ مَ َحَ صَ تمََ،مَ ل 
للمِِّّ(8)خوةولإلِّ،والِّيوافقِّالِّيصح ِِّّ،الثلثانِّاثنانِّ(7)للخواتِّللبِّ،أصلهاِّم ِّثالثة
ِّمث ِِّّ،عشري ِّ(11)أربعةِّيفِّمخسةِّيك ِّ(10)فاضربِّ،والِّيوافقِّيصح ِِّّ(9)الثلثِّواحدِّ/ال

                                                           

 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 )تك (.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)تكون(ِّ(ب)يفِِّّ(3)
 )تكون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 )تكون(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(6)

ِِِِّّّّ6ِّ←ِّ9ِّ9ِِّّ×10ِِّّ=90ِّ

2ِّأخواتِّألب5ِّ5ِِّّ(170)

3

 4ِّ40/8ِّ

1ِّأخواتِّألم2ِّ4ِِّّ

3

 2ِّ20/5ِّ

1ِّزوجِِّّ

2

 3ِّ30ِّ
 
 )م ِّاألب(.ِّ(ب)يفِِّّ(7)
 )وللخوات(.ِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 ب(.68والِّيوافق(ِّبدايةِّ)ف/ِّ)الِّيصح ِِّّ(9)
 )فاضربه(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(10)
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(11)

 ب[55]أ/



 439َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّلكل  ِِّّ،عنيللخواتِّللبِّاثنانِّيفِّعشري ِّأبربِّ،نيست  ِِّّ(1)اضرهباِّيفِّأصلِّاملسألةِّيك 
ِّ.(2)أختِّمخسةِّلكل  ِِّّ،لثِّواحدِّيفِّعشري ِّبعشري الث ِِّّوللخواتِّللم  ِِّّ،أختِّمثانية

َمَاتَ وَمخَمأمََعَأربَمأمَوَمَ،اتَ دَ جَمَعَأربَمأمَوَمَ،اتَ وجَمزَمَعَأربَمأمََ:ةأَرَماشَ العَمَةَألَمسأَمالَم) نَمَ َحَ صَ تمََ،بَ ل 
ِّاثنِّعشرِّأيِّألن َِّ(نيَمسَ خَموَمَنيَ اثنَم ِّم  ِِّّ،أصلها ِّإىلِّثالثة اتِّ     وجللز ِِّّ،ر          عشوتعول
ِّ(5)مثانيةِّصحيحِّ(4)لثان/الث ِِّّ(3)واتِّللب      وللخِّ،ق       والِّيوافِّح ِّ        ةِّالِّيص       عِّثالث     بالر ِّ

ِّإىلِّنصفه  ِِّّصفِّفارجعِّهب  ِّويوافقِّبلن  ِِّّالِّيصح ِِّّ(6)دسِّاثناناتِّالس ِّوللجد ِِّّ،عليه  ِّ
ِّاألربعِّ،اثنني ِّيف ِّفاخالن ِّيك ِّ،ةومها ِّبعوها ِّاملسألة ِّأصل ِّيف ِّأربعة اثننيِِّّ(7)فاضرب

ِّالر ِّللز ِِّّ،ومخسني ِّيكونوجات ِّأربعة ِّيف ِّثالثة ِّعشرِّ(8)بع ِّثالثةِّلكل  ِِّّ،اثن ِّ،زوجة
اتِّاثنانِّيفِّأربعةِّوللجد ِِّّ،أختِّمثانيةِّلكل  ِِّّ،وللخواتِّمثانيةِّيفِّأربعةِّبثننيِّوثالثني

ِّ.(9)ةِّاثنانجد ِِّّلكل  ِِّّ،بثمانية
                                                           

 )تكون(.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)تك (ِّ(ب)يفِِّّ(1)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(2)

ِِِِّّّّ3ِّ3ِِّّ×20ِِّّ=60ِّ
2ِّأخواتِّألب5ِّ5ِِّّ(171)

3

 2ِّ40/8ِّ
1ِّأخواتِّألم4ِّ4ِِّّ

3

 1ِّ20/5ِّ  
 .ِّ(ف)توجدِّيفِّالِّ)للب(ِِّّ(3)
 ب(.65لثانِّمثانية(ِّبدايةِّ)ب/)الث ِِّّ(4)
 )صحيحة(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 .(ف)الِّتوجدِّيفِّ)اثنان(ِِّّ(6)
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 )تكون(.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)تك (ِّ(ب)يفِِّّ(8)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(9)

ِِِِّّّّ12ِّ←ِّ13ِّ13ِِّّ×4ِِّّ=52ِّ
1ِّزوجات4ِّ4ِِّّ(172)

4

 3ِّ12/3ِّ
1ِّجد ات2ِّ4ِِّّ

6

 2ِّ8/2ِّ
2ِّأخواتِّألب4ِِِّّّ

3

 8/2ِّ32/8ِّ  
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وهيِِّّ(2)أيِّ(ةَ تَ نَسَ مَ َحَ صَ تمََ،انَ وَمخَمأمَوَمَ،انَ وَمب َمأمَوَمَ،وجَ زَمَ:ةَمشرَمعَمَ(1)ةَميَمادَ احلَمَةَألَمسأَمالَم)
ِّاملسأل    أص ِّالن  ِّز ِّ     للِّ،ة    ل ِّثالثة    صوج ِّألّن ِّ     الس ِِّّ/وللم  ِِّّ،ف ِّواحد ِّ/حمجوبة  دس ِّ(3)ا

ِّ.(4)وللبِّالباقيِّ،والِّأيخذانِّشيئا ِِّّ،بألخوي 
َبمََ(6)ثَأالمَثمَوَمَ،انَ وَمب َمأمَوَمَ،ةَ أَمامرَمَ:(5)ةَمشرَمعَمَةَميَمانَ الثَ َةَألَمسأَمالَم) َ(ةَ عَمرب َمنَأَممَ َحَ صَ تمََ،ةخوَمَإَ ن 
ِّبقيِّوهوِّواحدِّوللم  ِِّّ،واحدِّ(8)بعالر ِِّّ(7)وجةللز ِِّّأيِّألن ِّ والِِّّ،والباقيِّللبِّ،ثلثِّما

ِّ.(9)شيءِّلبنِّاإلخوة
                                                           

 .ِّوكالمهاِّخَّأِّ(احلافيةِّعشر(ِّ)ف)ِّويفِّ)ج(ِّوِّ،(عشرةِّ)احلافيِّ(ب)يفِِّّ(1)
 .(ب)الِّتوجدِّيفِّ)أي(ِِّّ(2)
 أ(.69)حمجوبةِّبألخوي (ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِّّّ6ِّ
1ِّزوجِّ(173)

2

 3ِّ
1ِّأمِّ

6

 1ِّ
2ِِّّبِّأبِّ
ِّ_ِّ_ِّأخوانِّ  

 عشر(.ِّالث انيةِّ)ِّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(5)
 )وثالثة(.ِّ(ج)يفِِّّ(6)
 وج(.)للز ِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)الر بع(ِِّّ(8)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(9)

ِِِّّّ4ِّ
1ِّزوجةِّ(174)

4

 1ِّ
1ِّأمِّ

3

1ِِّّبِّ
2ِِّّبِّأبِّ
ِّ          ِّ          ِّأبناءِّإخوة3ِِّّ  

 أ[56]أ/



 441َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َأَاتَ وَمخَمأمََسَأخَموَمَ،اتَ دَ جَمَثَأالمَثمَوَمَ،اتَ وجَمزَمَعَأربَمأمََ:(1)ةَمشرَمعَمَةَمثَمالَ الثَ َةَألَمسأَمالَم) َ،َم َ ل 
ةمَرَمشَ ىَعَمحدَمإ َوَم

َمَختاَ أأََ(2) ِّأيِّألن ِِّّ(ينَمشرَ عَ وَمَنيَ تَمئ َممَ وَمَلفاَ أمََرَمشَمعَمَ(3)دَمحَمنَأَممَ َحَ صَ تمََ،بَ ل 
ِّعليه  ِِّّ(4)الِّتصح ِِّّ،بعِّثالثةوجاتِّالر ِّللز ِِّّ،وتعولِّإىلِّسبعةِّعشرِّ،أصلهاِّم ِّاثنِّعشر

ِّ،لثِّأربعةالث ِِّّوللخواتِّللم  ِِّّ،والِّيوافقِّالِّيصح ِِّّ،دسِّاثناناتِّالس ِّوللجد ِِّّ،والِّتوافق
فقدِّانكسرِِّّ،والِّيوافقِّ(5)/الِّيصح ِِّّ،لثانِّمثانيةوللخواتِّللبِّالث ِِّّ،والِّيوافقِّالِّيصح ِّ

أربعةِّيفِّثالثةِِّّ،متباينةِّفاضربِّبعضهاِّيفِّبع،ِّ،ؤوسؤوسِّمعِّالر ِّوالر ِِّّ،قر ِّعلىِّأربعِّف ِّ
مئةِِّّست ِِّّ(9)عشرِّيك ِّ(8)يفِّأحدِّمث ِِّّ،نيست  ِِّّ(7)سةِّيك يفِّمخِّمث ِِّّ،اثنِّعشرِّ(6)يك 
ِّ(11)لةِّوعوهاِّوهوِّسبعةِّعشرِّيبلغأصلِّاملسأهمِّتضربهِّيفِّجزءِّالس ِِّّ(10)وهذا،َ/نيوست  ِّ
نيِّيكونِّمئةِّوست  ِِّّبعِّثالثةِّيفِّست  ِّوجاتِّالر ِّللز ِِّّ،وعشري ِّ(12)/ومئتنيِّلفا ِّأحدِّعشرِّأ
ِّدسِّاثناناتِّالس ِّوللجد ِِّّ،ئةِّومخسةِّوتسعونمِّزوجةِّأربعِّلكل  ِِّّ،مئةِّومثاننيِّوتسعِّلفا ِّأ

ِّ،ربعونأمئةِّوِِّّربعأةِّجد ِِّّلكل  ِِّّ،مئةِّوعشري ِّوثالثِّلفا ِّأِّ(13)نيِّيكونمئةِّوست  ِِّّيفِّست  ِّ
                                                           

 عشر(.الث الثةِّ)ِّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(1)
 عشر(.ِّوإحدىِّ)ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 حدى(.إ)ِّ(ب)يفِِّّ(3)
 (.والِّيوافقِّعليه  ِّ يصح ِّالِّ)ِّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 أ(.66والِّيوافق(ِّبدايةِّ)ب/ِّ)الِّيصح ِِّّ(5)
 )تك (.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 وكالمهاِّخَّأ.(ِّحدا ِّأ)ِّ(ف)ويفِِّّ،حدى(إ)ِّ(ب)يفِِّّ(8)
 ن(.ِّ)يكوِِّّ(ج)ويفِِّّ،)تك (ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
 (.أ25هم(ِّبدايةِّ)ج/)وهذاِّجزءِّالس ِِّّ(10)
 (.ِّأحدِّعشرِّ)تبلغِّ(ف)(ِّوِّتبلغِّإحدىِّعشر)ِّ(ب)يفِِّّ(11)
 ب(.69)ومئتنيِّوعشري (ِّبدايةِّ)ف/ِّ(12)
 (.ِّوثالثِّمئةِّ)أبلفِّ(ب)يفِِّّ(13)
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ِّوأربعنيِّلفنيِّ/وست ِّأِّ(1)نيِّيكونمئةِّوست  ِِّّيفِّست  ِِّّةربعألثِّالث ِِّّم  ِّخواتِّللولل ِّ،مئة
ِّوعشرونِّختِّمخسأِّلكل  ِّ ِّومثانية ِّيفِّست  ِّلث ِّبِّاخواتِّللوللِّ،مئة ِّمثانية مئةِِّّلثان
ِّ.(4)مئةِّومثانونِّربعأختِّأِّلكل  ِِّّ،(3)ال ِّومئتنيِّومثاننيآمخسةِِّّ(2)نيِّيكونوست  ِّ

َونَمثَأالمَثمَوَمَانَ اثنَموَمَ،ةَ دَ جَمَةمَرَمشَ عَمَ(6)اتَماثن َموَمَ،اتَ وجَمزَمَعَأربَمأمََ:(5)ةَمشرَمعَمَةَمعَمابَ الرَ َةَألَمسأَمالَم)
َأَختاَ أَأ َمَختاَ أأََونَمعَأرب َمأمَوَمَةَ يَمانَ ثمَموَمَ،م َ ل  صلهاِّم ِّأِّن ِّأيِّألِّ(ةيَمانَ ثمَموَمَةَ ئَممَ َعَ ربَمأَمنَمَ َحَ صَ تمََ،بَ ل 

ِّ،والِّيوافقِّعليه  ِِّّالِّيصح ِِّّة،بعِّثالثوجاتِّالر ِّللز ِِّّ،ىلِّسبعةِّعشرإوتعولِِّّ،اثنِّعشر
ِّالس ِّوللجد ِّ ِّاثنانات ِّيصح ِِّّ،دس ِّبلن  ِِّّعليه  ِِّّال ِّيوافق ِّهب  ِّولك  ِّفارجع ىلِّإِّصف

ِّبعِّفارجعِّهب  ِّبلر ِِّّ(8)/ويوافقِّالِّيصح ِِّّ،ربعةألثِّالث ِِّّم  ِّخواتِّللوللِّ،ةست ِِّّ(7)/نصفه  ِّ
ِّمثانِّفارجعِّهب  ِّويوافقِّبألِّالِّيصح ِِّّ،لثانِّمثانيةبِّالث ِّخواتِّللوللِّ،مثانيةِّىلِّربعه  ِّإ
ِّمثنه  ِّإ ِّفاألِّ،ةست ِِّّىل ِّوست ِّأعداف ِّوست ِّربعة ِّومثانيةة ِّالت ِِّّ،ة ِّاجتمع ِّوالت ِّفقد ماثلِّداخل

ِّ،مانيةربعةِّفاخلةِّيفِّالث ِّواألِّ،فاكتفيِّأبحدمهاِّ،(10)ةِّمتماثالنوست ِِّّ(9)ةست ِِّّن ِّألِّ؛افقوِّوالت ِّ
                                                           

 )تكون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )تكون(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 )ومثانون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِِّّّّ12ِّ←ِّ17ِّ17ِِّّ×660ِِّّ=11220ِّ
1ِّزوجات4ِّ4ِِّّ(175)

4

 3ِّ1980/495ِّ
1ِّجد ات3ِّ3ِِّّ

6

 2ِّ1320/440ِّ
1ِّأخواتِّألم5ِّ5ِِّّ

3

 4ِّ2640/528ِّ
2ِّأختا ِّألب11ِّ11ِِّّ

3

 8ِّ5280/480ِّ  
 عشر(.الر ابعةِّ)ِّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(5)
 )واثنِّعشر(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 ب(.66ة(ِّبدايةِّ)ب/ست ِِّّ)نصفه  ِِّّ(7)
 أ(.70بع(ِّبدايةِّ)ف/)ويوافقِّبلر ِِّّ(8)
 (.ِّمتماثالنِّةت ِّةِّوالس  ِّت ِّالس  ِّألن ِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(9)
 )متماثلني(.ِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(10)

 ب[56أ/]
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حدمهاِّيفِّكاملِّأفاضربِّنصفِِّّ،نصا ةِّمتوافقانِّبألمانيةِّمعِّالست ِّوالث ِِّّ،فاكتفيِّهبا
ِّوعشري أِّ(1)االخرِّيك  ِّالس ِِّّ،ربعة ِّوعوهاِّ(2)يضربِّ،هموهيِّجزء وهيِِّّ(3)يفِّاملسألة

ِّ(6)تكونِّ(5)ربعةِّوعشري أيفِِّّةبعِّثالثوجاتِّالر ِّللز ِِّّ،مئةِّومثانيةِّربعأِّ(4)سبعةِّعشرِّيبلغ
ِّمثانيةِّعشرِّلكل  ِِّّ،اثننيِّوسبعني ربعةِّوعشري ِّأ/اثنانِّيفِِّّ(7)دساتِّالس ِّوللجد ِِّّ،زوجة

ربعةِّوعشري ِّأربعةِّيفِّألثِّالث ِِّّم  ِّوللخواتِّللِّ،ربعةأةِّجد ِِّّلكل  ِِّّ،ربعنيأمثانيةِّوِِّّ(8)يكون
لثانِّمثانيةِّيفِّبِّالث ِّوللخواتِّللِّ،سهمأختِّثالثةِّأِّلكل  ِِّّ،(10)وتسعنيِّةست ِِّّ(9)تكون

ِّ.(12)وصح ِِّّ،أختِّأربعةِّأسهمِّلكل  ِِّّ،اثننيِّوتسعنيوِّمئةِِّّ(11)ربعةِّوعشري ِّتكونأ
                                                           

 )يكون(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )تضرب(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(2)
 )بعوها(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 تكرارِّلفظِّ)وعشري (.ِّ(ج)يفِِّّ(5)
 )يكون(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(6)
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)الس دس(ِِّّ(7)
 )تكون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 )تك (.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)يكون(ِّ(ج)يفِِّّ(9)
 ِّوهوِّخَّأ.)وسبعني(ِِّّ(ف)يفِِّّ(10)
 )يكون(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(11)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(12)

ِِِِّّّّ12ِّ←ِّ17ِّ17ِِّّ×24ِِّّ=408ِّ
1ِّزوجات4ِّ4ِِّّ(176)

4

 3ِّ72/18ِّ
1ِّجد ة6ِّ12ِِّّ

6

 2ِّ48/4ِّ
1ِّأختا ِّألم8ِّ32ِِّّ

3

 4ِّ96/3ِّ
2ِّأختا ِّألب6ِّ48ِِّّ

3

 8ِّ192/4ِّ  

 أ[57]أ/
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َ َأَممهأَمدَأحَمأمََ،م َ َعَمابنمََكَمرَمت َمَ:(2)ةَمشرَمعَمَةَمسَمامَ الَمَ(1)ةَألَمسأَمالَم)/ َحَ صَ تمََ،م َ أأََ(3)نمَ َخَ ا
ِّم ِّست ِِّّن ِّأيِّألِّ(رَمشَمَعَمنَاثنمَمَ  يبقىِّمخسةِِّّ،سهمِّواحدِّاألم  ِِّّ(4)للخِّم ِّ،ةأصلها

ِّللخِّم ِّاألم  ِِّّ،اثنِّعشرِّ(5)ةِّتك ست ِِّّفاضربِّاثننيِّيفِّ،والِّيوافقِّعلىِّاثننيِّالِّيصح ِّ
ِّفللذيِّهوِّأخِّم ِّأم  ِِّّ،مخسةِّاب ِّعم  ِِّّلكل  ِِّّ،والباقيِّعشرةِّعليهماِّ،اثنانِّ(6)دس/الس ِّ
ِّ.(7)وصح ِِّّ،ولآلخرِّمخسةِّ،سبعة

َ،ةَ دَ جَمَنيَمثَ المَثمَوَمَنيَ اثنَموَمَ،نتاَ ب َوَمَ،نيَ تمَأَمامرَمَكَمرَمت َمَ:(8)ةَمشرَمعَمَةَمسَمادَ السَ َةَألَمسأَمالَم)
ةَمسَمخَموَم

َبمََ(9) أيِِّّ(نيَمبعَ سَموَمَ(10)ةَ تَ سَ ةَوَمئَممَ َسَ نَخَممَ َحَ صَ تمََ،ابنَ َنتَمب ََينَمشرَ عَ وَمَ،َابنَ ن 
وللبنتِِّّ،والِّيوافقِّالِّيصح ِِّّةالثم ِّثالث ِِّّ(11)وجتنيفللز ِِّّ،ربعةِّوعشري أصلهاِّم ِّأِّن ِّأل
ويوافقِِّّالِّيصح ِِّّ،ربعةأِّ(13)دساتِّالس ِّوللجد ِِّّ،صحيحِّعليهاِّ،عشرِّ(12)صفِّاثناالن  ِّ

                                                           
 ب(.70لةِّاخلامسة(ِّبدايةِّ)ف/أ)املسِّ(1)
 عشر(.ِّاخلامسةِّ)ِّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 )ألم(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 )للم(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 )تكون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 أ(.67دسِّاثنان(ِّبدايةِّ)ب/)الس ِِّّ(6)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(7)

ِِِّّّ 6/2  12 
(177) 

ِّ
ِّأخِّألمِّ

ِّهوِّ
ِّاب ِّعم

1

6

 1ِّ2ِِّّ
ِّ+ِّ
5ِّ ِّ

5ِّ ب2ِّ
5ِِّّاب ِّعمِّ  

 عشر(.ِّالس افسةِّ)ِّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 )ومخس(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(9)
 (.ِّوسبعنيِّ)ست  ِِّّ(ف)يفِِّّ(10)
 وجتني(.ِّ)للز ِِّّ(ف)يفِِّّ(11)
 (.ِّعشرِّ)اثنِّ(ف)يفِِّّ(12)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)الس دس(ِِّّ(13)
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سهمِّعلىِّأِّ(1)والفِّاالب ِّماِّفضلِّوهوِّ/مخسةوألِّ،مثانيةِّىلِّربعه  ِّإِّبعِّفارجعِّهب  ِّبلر ِّ
ةِّعدافِّاثنانِّوست ِّفاألِّ،ةىلِّمخسهمِّست ِّإفارجعِّهبمِِّّ،مخاسويوافقِّبألِّالِّيصح ِِّّ(2)ثالثني
ِّفاخلةِّ،(3)ومثانية ِّوالث ِّوبنيِّالست ِِّّ،فيهماِّ(4)فاالثنان ِّبألة ِّموافقة فاضربِِّّ،نصا مانية
فاضرهباِِّّ،همالس ِِّّ(6)/وهيِّ/جزءِّ،أربعةِّوعشري ِّ(5)حدمهاِّيفِّكاملِّاالخرِّيبلغأنصفِّ

ِّوعشرون ِّأربعة ِّوهو ِّاملسألة ِّأصل ِّوست ِِّّمخسِّ(8)يبلغِّأيضا ِِّّ(7)يف ِّوسبعنيمئة ِّ،ة
ِّ،(10)ةِّوثالثونزوجةِّست ِِّّلكل  ِِّّ،ربعةِّوعشري ِّبثننيِّوسبعنيأم ِّثالثةِّيفِّالث ِِّّ(9)وجتنيللز ِّ

ِّيفِّوللبنتِّالن  ِّ ِّعشر ِّمبئتنيِّأصفِّاثنا ِّوعشري  دسِّاتِّالس ِّوللجد ِِّّ،ومثاننيِّمثانيةوِّربعة
والفِّاالب ِّماِّفضلِّوألِّ،سهمأةِّثالثةِّجد ِِّّلكل  ِِّّ،ةِّوتسعنيربعةِّوعشري ِّبست ِّأربعةِّيفِّأ

ِِّّ.(11)وصح ِِّّ،ربعةأنثىِّأِّولكل  ِِّّ،ذكرِّمثانيةِّلكل  ِّ،ِّربعةِّوعشري ِّمبئةِّوعشري أمخسةِّيفِِّّوهو
                                                           

 ب(.25بدايةِّ)ج/)مخسةِّأسهم(ِِّّ(1)
 .ِّوهوِّخَّأِّ)ثالثة(ِّ(ف)يفِِّّ(2)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)ومثانية(ِِّّ(3)
 )فاخالن(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(4)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 أ(.71هم(ِّبدايةِّ)ف/)جزءِّالس ِِّّ(6)
 وعشري (.ِّأربعةِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(7)
 )تبلغ(.ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 وجني(.ِّ)للز ِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
 ِّوهوِّخَّأ.وثالثني(ِّةِّست ِّ)ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(10)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(11)

ِِِِّّّّ24ِّ24ِِّّ×24ِِّّ=576ِّ
1ِّزوجتان2ِِّّ(178)

8

 3ِّ72/36ِّ
1ِّبنتِِّّ

2

 12ِّ288ِّ
1ِّجد ة8ِّ32ِِّّ

6

 4ِّ96/3ِّ
5ِّ40/8ِِّّبِّأبناءِّاب 6ِّ5ِِّّ
80/4ِِّّبنتِّاب 20ِِِّّّ  

 ب[57]أ/
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ََ،ةخوَمإ ََ(3)ةَأثَمالمَثمَوَمَ،نتَ ب َوَمَ،اتَ وجَمزَمَ(2)عَأربَمأمَ/َ:(1)ةَمشرَمعَمَةَمعَمابَ السَ َةَألَمسأَمالَم)
ِّم ِّمثانيةأِّن ِّأيِّألِّ(نيَمسعَ ت َوَمَ(5)ةَ تَ نَسَ مَ َحَ صَ تمََ،م َ أأَوَمَبَ لَمَاتَ وَمخَمأمََ(4)ثَأالمَثمَوَم ِّ،صلها
سهمِّصحيحةِّأربعةِّأِّ(6)وللبنتِّ،والِّيوافقِّعليه  ِِّّم ِّسهمِّواحدِّالِّيصح ِّوجاتِّالث ِّللز ِّ

ىلِّإِّ(8)همعليهمِّويوافقِّبألثالثِّفنرف ِِّّ(7)خوةِّواألخواتِّثالثةِّأسهمِّالِّيصح ِّولإلِّ،عليها
ِّمث ِِّّ،همس ِّوذلكِّجزءِّالِّ،اثىنِّعشرِّ(10)ربعةِّيبلغأثالثةِّيفِِّّ(9)ونضربِّ،ثلثهمِّوهوِّثالثة

وجاتِّسهمِّيفِّاثىنِّللز ِِّّ،ةِّوتسعنيمثانيةِّيكونِّست ِِّّ(12)يفِّأصلِّاملسألةِّ/وهوِّ(11)نضربه
خوةِّولإلِّ،ربعنيأربعةِّيفِّاثىنِّعشرِّبثمانيةِّوِّأوللبنتِِّّ،زوجةِّثالثةِّلكل  ِِّّ،عشرِّبثىنِّعشر

ِّ.(13)صح ِّوِِّّ،ربعةأنثىِّأِّولكل  ِِّّ،ذكرِّمثانيةِّلكل  ِِّّ،ةِّوثالثنيثالثةِّيفِّاثىنِّعشرِّبست ِِّّواألخوات
                                                           

 عشر(.ِّالس ابعةِّ)ِّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 .ب(67)أربعِّزوجات(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(2)
 )وثالث(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(3)
 )وثالثة(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 .ِّوهوِّخَّأِّ(وتسعنيِّ)تسعةِّ(ف)يفِِّّ(5)
 صف(.ِّزايفةِّ)الن  ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 (.ِّعليهمِّوتوافقِّتصح ِّالِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(7)
 )فرتفهم(.ِّ(ِّوِّ)ف(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 )وتضرب(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
ِّ)تبلغ(.ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(10)
 )تضربه(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(11)
 ب(.71)وهوِّمثانية(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(12)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(13)

ِِِِّّّّ8ِّ8ِِّّ×12ِِّّ=96ِّ
1ِّزوجات4ِّ4ِِّّ(179)

8

 1ِّ12/3ِّ
1ِّبنتِِّّ

2

 4ِّ48ِّ
3ِّ24/8ِِّّبِّإخوةِّأشقاء3ِّ3ِِّّ
12/4ِِّّأخواتِّشقيقات3ِِّّ  
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َ،بَ لَمَاتَ وَمخَمأمََبعَأسَموَمَ،ةخوَمإ ََ(2)ةَأبعَمسَموَمَ،اتَ وجَمزَمَعَأربَمأمََ:(1)ةَمشرَمعَمَةَمنَمامَ الثَ َةَألَمسأَمالَم)
ِّالِّيصح ِِّّ،بعِّواحدوجاتِّالر ِّللز ِِّّ،ربعةأصلهاِّم ِّ/أِّن ِّأيِّألِّ(رَمشَمعَمَاثنمَوَمَةَ ئَمنَمَ مَ َحَ صَ تَم

ثالثِّويوافقِّبألِّوعشري ِّالِّيصح ِّحدِّأعلىِِّّةخوةِّواألخواتِّالباقيِّثالثولإلِّ،والِّيوافق
ِّ(4)ربعةِّيفِّسبعةِّتك أفاضربِِّّ،بعةِّمتباينانواألربعةِّوالس ِِّّ،سبعةِّ(3)ىلِّثلثهمإفارجعِّهبمِّ

ِّوعشري  ِّالس ِِّّ،مثانية ِّيفِِّّ،هموهيِّجزء ِّأفاضرهبا ِّوهو ِّيك أصلِّاملسألة ِّ(6)مئةِّ(5)ربعة
ِّ،زوجةِّسبعةِّلكل  ِِّّ،عشري بعِّواحدِّيفِّمثانيةِّوعشري ِّبثمانيةِّوِّوجاتِّالر ِّللز ِِّّ،واثنِّعشر

ِّولكل  ِِّّ،ذكرِّمثانيةِّلكل  ِِّّ،ربعةِّومثاننييفِّمثانيةِّوعشري ِّأبِّ(7)خوةِّواألخواتِّ/ثالثةولإل
ِّ.(9()8)وصح ِِّّ،ربعةأنثىِّأ

                                                           

 عشر(.ِّالث امنةِّ)ِّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )وسبع(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 (.ِّثلثه  ِّ)ِّ(ج)يفِِّّ(3)
 )يك (.ِِّّ(ج)يفِِّّ(4)
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)مئة(ِِّّ(6)
 أ(.68)ثالثةِّيفِّمثانية(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(7)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)وصح (ِِّّ(8)
ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(9)

ِِِِّّّّ4ِّ4ِِّّ×28ِِّّ=112ِّ

1ِّزوجات4ِّ4ِِّّ(180)

4

 1ِّ28/7ِّ

ِّ
7ِّ

ِّإخوةِّألب7ِّ
3ِِّّب

56/8ِّ

28/4ِِّّأخواتِّألب7ِِّّ
 

 أ[58]أ/
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كَمرَمت َمَ:(1)ةَمشرَمعَمَةَمعَماسَ التَ َةَألَمسأَمالَم)
َنتاَ ب ََنيَمثَ المَثمَوَمَساَ خَموَمَةَ دَ جَمَينَمشرَ عَ ىَوَمحدَمإَ(2)

ِّم ِّست ِّأِّن ِّأيِّألِّ(نيَمت َ سَ وَمَنيَ تَمئ َممَ وَمَلفَ أَمنَمَ َ(3)حَ صَ /تَمَم َ أأَوَمَبَ لَمَخاَ أمََنيَمثَ المَثمَوَم ِّ،ةصلها
ِّ،والِّيوافقِّربعةِّالِّيصح ِّألثانِّوللبناتِّالث ِِّّ،والِّيوافقِّدسِّواحدِّالِّيصح ِّاتِّالس ِّللجد ِّ
ِّقِّوبينهمِّموافقة.ر ِّفانكسرِّعلىِّثالثِّف ِِّّ،خوةِّماِّفضلِّوهوِّسهمِّواحدولإل

ِّالكوفي  ِّ ِّبنيِِّّ:(4)مةِّاملتقد  ِّنيفعلىِّطريقة ِّوثالثنيِِّّ(5)ىحدإتنظر ِّومخسة وعشري 
ِّ،مئةِّومخسةِّ(6)حدمهاِّيفِّكاملِّاالخرِّيبلغأفاضربِّسبعِِّّ،سباعذاِّمهاِّمتوافقانِّبألإف

ِّالث ِِّّ(7)تنظر ِّوبني ِّفبينها ِّعشرإالثني ِّمخسة ِّم  ِّْبزء ِّمتوافقان ِّمها ِّأبِّ،ذا حدمهاِّفارجع
ِّهم.مئتنيِّوعشرةِّوهوِّجزءِّالس ِِّّ(9)خرِّيبلغواضربهِّيفِّكاملِّاالجزضهِّم ِّمخسةِّعشرِِّّ(8)ىلإ/

ِّ(12)الثني/وهوِّالث ِِّّ(11)حدهاأالثةِّعدافِّالث ِّتقفِّم ِّاألِّ:(10)نيوعلىِّطريقةِّالبصري  ِّ
ِّبينهاِّ-ِّمثال ِِّّ- ِّوالث ِِّّ(13)وتنظر ِّاخلمسة ِّمتوافقنيِّبألوبني ِّفتجدمها ِّفرف ِِّّ،مخاسالثني

                                                           

 عشر(.ِّالت اسعةِّ)ِّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)ترك(ِِّّ(2)
 أ(.72م (ِّبدايةِّ)ف/ِّ)تصح ِِّّ(3)
 (.388انظر:ِّ)صِِّّ(4)
 (.ِّوعشري ِّ)أحدِّ(ف)يفِِّّ(5)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 ِّبزايفةِّالواو.)وتنظر(ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
 أ(.26)إىلِّجزضه(ِّبدايةِّ)ج/ِّ(8)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
 (.387ِّص:ِّ)انظرِّ(10)
 .ِّوهوِّخَّأِّ)أحدمها(ِّ(ف)يفِِّّ(11)
 الثون(.ِّ)الث ِِّّ(ج)يفِِّّ(12)
 )بينهما(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(13)

 ب[58]أ/
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ِّوالث ِّ ِّوهوِّسبعةإالثنيِّاخلمسة ِّبنيِّاِّمث ِِّّ،ىلِّمخسها والعشري ِِّّ(1)ىحدالثنيِّواإللث ِّتنظر
ِّبأل ِّمتوافقني ِِّّ(2)ىحداإلِّفرتف ِِّّ،ثالثفتجدمها ِّثلثهإوعشري  ِّوه       ىل ِّسبع      ا ِّ،ة      و

ِّالس ِّ        بعوالس ِّ ِّمع ِّمتماثالن        بعة ِّالعدفِِّّ(3)/واضربِّ،ا      حدمهأبِّفاكتف ِِّّ،ة ِّيف سبعة
صلِّاملسألةِّأفاضربهِّيفِِّّ،هموهوِّجزءِّالس ِِّّ،مئتنيِّوعشرةِّ(5)وهوِّثالثونِّيبلغِّ(4)املوقو 
دسِّواحدِّيفِّمئتنيِّوعشرةِّمبئتنيِّاتِّالس ِّللجد ِِّّ،نيومئتنيِّوست  ِِّّلفا ِّأِّ(7)ةِّيك ست ِِّّ(6)/وهو
ِّجد ِِّّلكل  ِِّّ،وعشرة ِّعشرة ِّالث ِِّّ،سهمأة ِّوللبنات ِّبثمانألثان ِّوعشرة ِّمئتني ِّيف مئةِِّّربعة

ِِّّلكل  ِِّّ،ربعنيأوِّ ِّوعشرونأبنت ِّولإلِّ،ربعة ِّواحد ِّسهم ِّمبئتنيخوة ِّوعشرة ِّمئتني ِّ(8)يف
ِّ.(10()9)وصح ِِّّ،خِّسبعةأِّلكل  ِّ،وعشرة

                                                           

 (.ِّوالعشري ِّ)واألحدِّ(ف)يفِِّّ(1)
 (.ِّوالعشري ِّ)األحدِّ(ف)ب(ِّ)اإلحدىِّوالعشري (،ِّويفِّ)يفِِّّ(2)
 ب(.72)واضربِّسبعة(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)
 )املوقف(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 ب(.68ة(ِّبدايةِّ)ب/)وهوِّست ِِّّ(6)
 )تك (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 )مئتني(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)
 .ِّ(ف)وِِّّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)وصح (ِِّّ(9)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(10)

ِِِِّّّّ6ِّ6ِِّّ×210ِِّّ=1260ِّ

1ِّجد ة21ِّ21ِِّّ(181)

6

 1ِّ210/10ِّ

2ِّبنتا 35ِّ35ِِِّّّ

3

 4ِّ840/24ِّ

1ِّ210/7ِِّّبِّأخا ِّشقيقا 30ِّ30ِِِّّّ
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َنَاثنمَمَ َحَ صَ تمََ،خاَ أمَوَمَ،ينَ وَمب َمأمَوَمَ،اتَ وجَمزَمَثَمالمَثمََكَمرَمت َمَ:ينَمشرَ عَ ل ََةَألَمم َ كَمالَأَةَألَمسأَمالَم)
ثلثِِّّم  ِّوللِّ،والِّيوافقِّبعِّواحدِّالِّيصح ِّوجاتِّالر ِّللز ِِّّ،ربعةأصلهاِّم ِّأِّن ِّأيِّألِّ(رَمشَمعَم

ِّ،وجاتفقدِّانكسرِّعلىِّالز ِِّّ،خوالِّشيءِّللِّ،بِّالباقيوللِّ،وجاتيِّبعدِّفرضِّالز ِّالباق
زوجةِِّّلكل  ِِّّة،بعِّثالثوجاتِّالر ِّللز ِِّّ،ربعةِّبثنِّعشرأصلِّاملسألةِّوهوِّأفاضربِّثالثةِّيفِّ

ِّ.(1)وصح ِِّّ،سهمأةِّبِّالباقيِّست ِّوللِّ،سهمأثلثِّالباقيِّثالثةِِّّم  ِّوللِّ،سهم
َ،م َ /لَأَاتَ وَمخَمأمََسَأ    خَموَمَ،اتَ دَ جَمَثَأالمَثمَوَمَ،وجَ زَمَ:ونَمرَأ  شالعَ وَمَةَأيَمادَ    احلَمَةَأ  لمَأمَ سالَم)

ِّن ِّألِّ(3)/أيِّ(نيَم  سَ خَموَمَةَ    ئَممَ َت َ سَ وَمَفَ   لأَمنَمَ َحَ   صَ تمََ،بَ لَمَاَ   ختأأََةمَرَم  شعَمَ(2)ىحدَمإ َوَم
ِّست ِّ ِّم  ِِّّ،ةأصلها ِّعشرةإوتعول ِّالن  ِّللز ِِّّ،ىل ِّثالثوج ِّعليهِّةصف اتِّوللجد ِِّّ،صحيح

ِّيصح ِّالس ِّ ِّال ِّيوافقِّدسِّواحد ِّيصح ِّالث ِِّّم  ِّخواتِّللوللِّ،وال ِّال ِّيوافقِّلثِّاثنان ِّ،وال
ِّ،قر ِّفانكسرِّعلىِّثالثِّف ِِّّ،يضا ِّأوالِّيوافقِِّّيصح ِِّّ(4)ربعةِّالألثانِّبِّالث ِّخواتِّللولل

عشرِّتبلغِِّّ(5)حدأفاضرهباِّيفِِّّ،فاضربِّثالثةِّيفِّمخسةِّتك ِّمخسةِّعشرِّ،وهيِّمتباينة
عشرةِّيك ِِّّ(6)فاضرهباِّيفِّأصلِّاملسألةِّبعوهاِّوهوِّ،هموهيِّجزءِّالس ِِّّ،نيمخسةِّوست  ِّوِّمئةِّ

                                                           

ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(1)

ِِِّّّ4ِّ4ِِّّ×3ِِّّ=12ِّ

1ِّزوجات3ِِّّ(182)

4

 1ِّ3/1ِّ

1ِّأمِّ

3

1ِّ3ِِّّبِِّّ

2ِّ6ِِّّبِّأبِّ

ِّ_ِّ_ِّ_ِّأخِّ
 
 (.ِّعشرةِّ)وأحدِّ(ف)يفِِّّ(2)
 أ(.73أصلها(ِّبدايةِّ)ف/ِّ)أيِّألن ِِّّ(3)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)الِّيصح (ِِّّ(4)
 (.ِّعشرِّحدىإ)ِّ(ب)يفِِّّ(5)
 (.ِّعشرةِّتك ِّ)وهيِّ(ف)يفِِّّ(6)

 أ[59]أ/
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مئةِّومخسةِِّّنيِّأبربعيفِّمئةِّومخسةِّوست  ِِّّةصفِّثالثوجِّالن  ِّللز ِِّّ،مئةِّومخسنيِّوست ِِّّ(1)لفا ِّأ/
ةِّجد ِِّّلكل  ِِّّ،نيمخسةِّوست  ِّوِّنيِّمبئةِّدسِّواحدِّيفِّمئةِّومخسةِّوست  ِّاتِّالس ِّوللجد ِِّّ،وتسعني

ِّ،مئةِّوثالثنيِّنيِّبثالثمخسةِّوست  ِّوِّلثِّاثنانِّيفِّمئةِّالث ِِّّم  ِّخواتِّللوللِّ،مخسةِّومخسون
مئةِِّّنيِّبست  ِّمخسةِّوست  ِّوِّربعةِّيفِّمئةِّألثانِّبِّالث ِّخواتِّللوللِّ،ونةِّوست ِّختِّست ِّأِّلكل  ِّ
ِّ.(2)وصح ِِّّ،ونختِّست ِّأِّلكل  ِِّّ،نيوست  ِّ

َ،م َ لَأَاتَ وَمخَمأمََتَ سَ وَمَ،اتَ دَ جَمَثَأالمَثمَوَمَ،(3)وجَ /زَمَ:ونَمشرَأالعَ وَمَةَأيَمانَ الثَ َةَألَمسأَمالَم)
َسَ مَ َحَ صَ تمََ،بَ لَمَختاَ أأََونَمشرَأعَ وَمَعَ ربَمأمَوَم ِّست ِّأِّن ِّأيِّألِّ(نيَمت َ ن ِّم  ِِّّ،ةصلها ىلِّإوتعول

ِّالِّيصح ِِّّ(4)دسِّ/واحد       اتِّالس ِّد ِّ        وللجِّ،صحيحِّعليهِّ         ةفِّثالث         صوجِّالن  ِّللز ِِّّ،عشرة
ِّىلِّنصفه  ِّإِّصفِّفارجعِّهب  ِّويوافقِّبلن  ِِّّلثِّاثنانِّالِّيصح ِّالث ِِّّم  ِّخواتِّللوللِّ،والِّيوافق

ِّ/وللخواتِّللبِّالث ِِّّ،ثالثة ِّيصح ِّألثان ِّال ِّبلر ِِّّربعة ِّهب  ِّويوافق ِّفارجع ِّربعه  ِّإِّبع ِّىل
ِّوست ِِّّ،ةست ِّ ِّوثالثة ِّثالثة ِّالت ِِّّ،ةفاألعداف ِّفيها ِّوالت ِّفاجتمع ِّيفِّفاضربِّست ِِّّ،داخلماثل ة
ِّ،ةِّبثمانيةِّعشريفِّست ِِّّةصفِّثالثوجِّالن  ِّللز ِِّّ،نيعشرةِّيبلغِّست  ِِّّ(5)وهوِّصلِّاملسألةِّبعوهاأ

                                                           

 أ(.69مئة(ِّبدايةِّ)ب/ِّلفا ِّوست ِّأ)ِّ(1)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(2)

ِِِِّّّّ6ِّ←10ِّ10ِِّّ×165ِِّّ=1650ِّ
1ِّزوجِِّّ(183)

2

 3ِّ495ِّ

1ِّجد ات3ِّ3ِِّّ

6

 1ِّ165/55ِّ

1ِّأخواتِّألم5ِّ5ِِّّ

3

 2ِّ330/66ِّ

2ِّأختا ِّألب11ِّ11ِِّّ

3

 4ِّ660/60ِّ
 
 ب(.73)زوجِّوثالث(ِّبدايةِّ)ف/ِّ(3)
 ب(.26)ج/(ِّبدايةِّ)واحدِّالِّيصح ِِّّ(4)
 (.ِّعشرةِّتبلغِّ)وهيِّ(ف)ِّ)ب(ِّ)وهوِّعشرةِّتبلغ(،ِّويفِّيفِّ(5)

 ب[59]أ/
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لثِّالث ِِّّم  ِّوللخواتِّللِّ،سهمانِّ(1)واحدةِّلكل  ِِّّ،ةةِّبست ِّدسِّواحدِّيفِّست ِّاتِّالس ِّوللجد ِّ
ةِّربعةِّيفِّست ِّألثانِّبِّالث ِّوللخواتِّللِّ،ختِّسهمانأِّلكل  ِِّّ،ةِّبثنِّعشراثنانِّيفِّست ِّ

ِّ.(2)وصح ِِّّ،أختِّسهمِّلكل  ِِّّ،ربعةِّوعشري أب
سَمخَم/وَمَ،اتَ دَ جَمَثَمالمَثمَوَمَ،نَ  يتمَأَمامرَمَكَمرَمت َمَ:ونَمشرَأالعَ وَمَةَأثَمالَ الثَ َةَألمَأمَ سالَم)

َاتَ وَم خَمأمََ(3)
ِّن ِّأيِّألِّ(نيَمبعَ سَموَمَةَ ئَممَ َ(4)سَ خَم/وَمَالفَ آَةَ ثَمالمَنَثَممَ َحَ صَ تمََ،بَ لَمَاتَ وَمخَمأمََعَم بسَموَمَ،م َ لَأ
ِّيصح ِِّّ(6)بعِّثالثةِّالوجتنيِّالر ِّللز ِِّّ،ىلِّسبعةِّعشرإوتعولِِّّ،املسألةِّم ِّاثنِّعشرِّ(5)صلأ

ربعةِّالِّألثِّالث ِِّّوللخواتِّللم  ِِّّ،والِّيوافقِّدسِّاثنانِّالِّيصح ِّاتِّالس ِّوللجد ِِّّ،والِّيوافق
فقدِّانكسرِّعلىِِّّ،والِّيوافقِّلثانِّمثانيةِّالِّيصح ِّوللخواتِّللبِّالث ِِّّ،والِّيوافقِّيصح ِّ

ِّف ِّأ ِّمتباينةر ِّربع ِّبعِّ،ق ِّوعشرةفاضرب ِّمئتني ِّبع،ِّتبلغ ِّيف ِّالس ِِّّ،ضها ِّجزء ِّ،هموهي
ِّيبلغِّ(7)اضرهبا ِّعشر ِّسبعة ِّوهو ِّبعوها ِّاملسألة ِّأصل ِِّّ(8)يف ِّومخسآثالثة مئةِِّّال 

                                                           

 ة(.ِّ)جد ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(2)

ِِِِّّّّ6ِّ←ِّ10ِّ10ِِّّ×6ِِّّ=60ِّ
1ِّزوجِِّّ(184)

2

 3ِّ18ِّ
1ِّجد ات3ِّ3ِِّّ

6

 1ِّ6/2ِّ
1ِّأخواتِّألم3ِّ6ِِّّ

3

 2ِّ12/2ِّ
2ِّأختا ِّألب6ِّ24ِِّّ

3

 4ِّ24/1ِّ  
 ب(.69)ب/ِّ)ومخسِّأخوات(ِّبدايةِّ(3)
 أ(.74مئة(ِّبدايةِّ)ف/ِّ)ومخسِّ(4)
 (.ِّم ِّ)أصلهاِّ(ف)يفِِّّ(5)
 ِّبزايفةِّالواو.(ِّيصح ِِّّ)والِّ(ف)يفِِّّ(6)
 ِّبزايفةِّالفاء.)فاضرهبا(ِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
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مئةِِّّزوجةِّثالثِّلكل  ِِّّ،مئةِّوثالثنيِّيفِّمئتنيِّوعشرةِّبست  ِِّّةبعِّثالثوجتنيِّالر ِّللز ِِّّ،وسبعني
ِّعشر ِّيفِّمئتنيِّوعشاتِّالس ِّوللجد ِِّّ،(1)ومخسة ِّأبدسِّاثنان ِّوعشري ِّربعرة ِّلكل  ِِّّ،مئة

ِّ،ربعنيأمئةِّوِِّّربعةِّيفِّمئتنيِّوعشرةِّبثمانألثِّالث ِِّّوللخواتِّللم  ِِّّ،(2)ربعونأةِّمئةِّوِّجد ِّ/
ِّأِّلكل  ِّ لفِّلثانِّمثانيةِّيفِّمئتنيِّوعشرةِّأبوللخواتِّللبِّالث ِِّّ،ونمثانيةِّوست ِّوِّختِّمئة
ِّ.(4()3)وصح ِِّّ،ربعونأأختِّمئتانِّوِِّّلكل  ِِّّ،مئةِّومثاننيِّوست  ِّ

َ،نتاَ ب ََنيَمسَ خَموَمَساَ خَموَمَ،ةَ دَ جَمَنيَمعَ ربَمأمََوَعاَ ربَمأمََكَمرَمت َمَ:ونَمشرَأالعَ وَمَةَأعَمابَ الرَ َةَألَمسأَملَما)
اتَ سَ وَم

َثَممَ َحَ صَ تمََ،بَ لَمَختاَ أأََنيَمت َ سَ وَمَ(5) ِّن ِّأيِّألِّ(نيَمت َ سَ وَمَةَ ئَممَ َسعَ ت َوَمَ(6)الفَ آ/َةَ ثَمالمَن
ِّست ِّأ ِّم  ِّالد ِّ          للجِّ،ة           صلها ِّيص          س ِّات ِّال ِّواحد ِّ/يوافقِّح ِّ         دس وللبناتِِّّ،(7)وال
فقدِِّّ،والِّيوافقِّوللخواتِّماِّفضلِّوهوِّواحدِّالِّيصح ِِّّ،والِّيوافقِّربعةِّالِّيصح ِّألثانِّالث ِّ

ِِّّ.ابقانريقانِّالس ِّفلكِّالَّ ِِّّ،قِّمتوافقةر ِّانكسرِّعلىِّثالثِّف ِّ
                                                           

 )عشرة(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 وأربعني(.ِّمئةِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(2)
 (.ِّ)ومنهاِّتصح ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِّ(4)

ِِِِّّّّ12ِّ←ِّ17ِّ17ِِّّ×210ِِّّ=3570ِّ
1ِّزوجتان2ِِّّ(185)

4

 3ِّ630/315ِّ

1ِّجد ات3ِّ3ِِّّ

6

 2ِّ420/140ِّ

1ِّأخواتِّألم5ِّ5ِِّّ

3

 4ِّ840/168ِّ

2ِّأخواتِّألب7ِّ7ِِّّ

3

 8ِّ1680/240ِّ
 
ِّأختف)الِّتوجدِّيفِّ)وست ا(ِِّّ(5)  .ِّ(،ِّوالِّخيتلفِّالت صحيحِّبدوّنا،ِّلك ِّخيتلفِّنصيبِّكل  
 ب(.74(ِّبدايةِّ)ف/مئةِّال ِّوتسعآ)ِّ(6)
 أ(.70)يوافقِّوللبنات(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(7)

 أ[60]أ/



 454َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّالكوفي  ِّ ِّبعنيِّواخلمسةِّواخلمسنيِّمثال ِّرِّربعةِّواألبنيِّاألِّ(2)تنظرِّ:(1)نيفعلىِّطريقة
ِّمهاِّمتوافقانِّْبزءِّم ِّإف وهوِِّّق ِّف ِّالو ِِّّ(4)ىلِّجزءإربعنيِّربعةِّواألاألِّفرتف ِِّّ،(3)حدِّعشرأذا
ِّمخسِّ،ربعةأ ِّيف ِّوعشري ِّ(5)وتضربه ِّمئتني ِّيبلغ ِّالست ِِّّ(6)فتنظرِّ،ومخسني ِّوبني ةِّبينها

ِّاثننيِّوعشري إنيِّفوالست  ِّ ِّم  ِّمتوافقانِّْبزء ِّمها ِّوالست  ِّالست ِِّّفرتف ِِّّ،ذا ىلِّجزءِّإِّنيِّمثال ِّة
ِّيبلغِّ،ثالثةِّ(7)وهوِّق ِّف ِّالو ِّ ِّوعشري  ِّمئتني ِّيف ِّوست  ِِّّست ِِّّ(8)وتضربه ِّجزءِِّّ،نيمئة وهو
ِّهم.الس ِّ

ِّالبصري  ِّ ِّاألأتقفِِّّ:(9)نيوعلىِّطريقة ِّتقد ِِّّ،عدافحد ِّما نِّإفِّ،مواعملِّعلىِّحنو
ِّاأل ِّواألأوقفت ِّالر ِِِّّّ(10)ربعنيربعة ِّ/ومخسةكان ِّثالثة ِّمتبايناِّ،اجعان فاضربِِّّ،نومها

ِّ/يفأ ِّيك اآلِّ(11)حدمها ِّعشرِّ(12)خر ِّاألِّ،مخسة ِّاملوقو ِّوهو ِّالعدف ِّيف ربعةِّتضربه

                                                           

 (.388ِّص:ِّ)انظرِّ(1)
 )ننظر(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 (.ِّزايفةِّ)جزءا ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
 ِّ)إىلِّالو ف ق(.ِّ(ف)يفِّوِِّّ،(الت وافقِّجزءِّإىل)ِّ)ب(ِّيفِّ(4)
 (.ِّومخسنيِّتبلغِّ)مخسةِّ(ف)يفِّ)مخسِّومخسنيِّتبلغ(،ِّوِّ(ِّب)ِّيفِّ(5)
 )فننظر(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 ِّبدونِّالواو.)هو(ِِّّ(ج)يفِِّّ(7)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 (.387ِّص:ِّ)انظرِّ(9)
 زايفةِّ)نظرتِّبينهما(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(10)
 أ(.27خر(ِّبدايةِّ)ج/)يفِّاآلِّ(11)
 (.ِّمخسةِّتضربهِّ)تك ِّ(ف)يفِِّّ(12)

 ب[60]أ/



 455َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّيبلغواأل ِّوست  ِِّّست ِِّّ(1)ربعون ِّالس ِِّّ،نيمئة ِّجزء ِّاملسألةِِّّ(2)فتضربهِّ،هموهو ِّأصل يف
ِّدسِّواحدِّيفِّست  ِّاتِّالس ِّللجد ِِّّ،نيمئةِّوست  ِِّّال ِّوتسعآثالثةِِّّ(4)ةِّيبلغست ِِّّ(3)/وهو

ِّوست  ِّ ِّوست  ِِّّنيِّبست  ِّمئة ِّعشرِّلكل  ِِّّ،نيمئة ِّمخسة ِّوللبناتِّالث ِِّّ،(5)واحدة ِّيفِّألثان ربعة
وللخواتِِّّ،ربعونأبنتِّمثانيةِّوِِّّلكل  ِِّّ،ربعنيأمئةِّوِِّّلفنيِّوست ِّأنيِّيكونِّمئةِّوست  ِِّّست  ِّ

ِّ،ختِّعشرةأِّلكل  ِِّّ،نيمئةِّوست  ِِّّنيِّبست  ِّمئةِّوست  ِِّّست  ِِّّيفِّ(7)سهمِّ/واحدِّ(6)ماِّفضل
ِّ.ِّ(9()8)وصح ِّ

َ

                                                           

 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )تضربه(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 أ(.75ةِّتبلغ(ِّبدايةِّ)ف/)وهوِّست ِِّّ(3)
 )تبلغ(.ِّ(ف)يفِِّّ(4)
 عشرة(.ِّمخسةِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(5)
 زايفةِّ)وهو(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 ب(.70)واحدِّيف(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(7)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)وصح (ِِّّ(8)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(9)

ِِِِّّّّ6ِّ6ِِّّ×660ِِّّ=3960ِّ

1ِّجد ة44ِّ44ِِّّ(186)

6

 1ِّ660/15ِّ

2ِّبنتا 55ِّ55ِِِّّّ

3

 4ِّ2640/48ِّ

1ِّ660/10ِِّّبِّأختا ِّألب66ِّ66ِِّّ
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َ،نتاَ ب ََنيَمبعَ سَموَمَساَ خَموَمَ،ةَ دَ جَمَينَمشرَ عَ وَمَبعاَ سَمَكَمرَمت َمَ:ونَمشرَأالعَ وَمَةَأسَمامَ الَمَةَألَمسأَمالَم)
ِّ،ةصلهاِّم ِّست ِّأِّن ِّأيِّألِّ(نيَمسَ خَموَمَالفَ آَةَ عَمرب َمأَمنَمَ َحَ صَ تمََ،بَ لَمَختاَ أأََنيَمعَ ربَمأمَوَمَساَ خَموَم

ِّ،والِّيوافقِّعةِّالِّيصح ِّربألثانِّوللبناتِّالث ِِّّ،والِّيوافقِّدسِّواحدِّالِّيصح ِّالس ِِّّ(1)اتللجد ِّ
ِّيصح ِّ ِّال ِّواحد ِّوهو ِّفضل ِّما ِّيوافقِّوللخوات ِّثالثِّ،وال ِّعلى قر ِّف ِِّّ(2)فانكسر

(3)ِّ
ِّبلث ِِّّ،متوافقة ِّوسبعني ِّومخس ِّوعشري  ِّسبع ِّبني ِِّّ،(4)لثاملوافقة ِّأفرف ِّث  ِّإحدمها ثهِّل ِّىل

ِّبينهاِّوبنيِّمخسةِّ(6)انظرِّمث ِّ،ِّمئةِّومخسةِّوسبعنيِّست ِِّّ(5)واضربهِّيفِّمجيعِّاالخرِّيبلغ
ِّتداخال ِّأوِّ ِّبينهما ِّست ِّبألِّ(7)فتكتفيِّ،ربعنيِّفتجد ِّوهو ِّوسبعونِّكثر ِّومخسة ِّ،(8)مئة

ِّالس ِّ ِِّّ،هموذلكِّجزء ِّيف ِّست ِّأتضربه ِّوهو ِّاملسألة ِّيبلغصل ِّأِّ(9)ة ِّ،ال ِّومخسنيآربعة
مخسةِّوِّمئةِِّّمئةِّومخسةِّوسبعنيِّبست  ِِّّدسِّواحدِّيفِّست  ِّاتِّ/الس ِّفللجد ِِّّ،ومنهاِّتصح ِّ

ِّمخسد ِّ جِّلكل  ِِّّ،وسبعني ِّوعش ة ِّست  ِّأِّ(11)لثانالث ِِّّ(10)/وللبناتِّ،رون  ة ِّيف مئةِِّّربعة
ِّيكون  ومخس ِّوسبعني ِّوسبعأِّ(12)ة ِّست ِِّّلكل  ِِّّ،مئةِّلفني ِّوثالثونبنت ِّ،ة

                                                           
ِّ.ِّبزايفةِّالواوِّات()وللجد ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 )ثالثة(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(2)
لثِّفرفِّأحدمهاِّإىلِّاملوافقةِّبنيِّسبعِّوعشري ِّومخسِّوسبعنيِّبلث ِِّّ،)فرقِّمتوافقةِّقوله:ِّ(3)
 .ِّ(ف)يفِِّّالِّيوجدِّثلثه(

ِّست ِّ)بلث ِِّّقوله:ِّ(4) ِّيبلغ ِّاآلخر ِّمجيع ِّيف ِّواضربه ِّثلثه ِّإىل ِّأحدمها ِّفرف ِّومخسةِِّّلث مئة
 .ِّ(ب)يفِّالِّيوجدِّ(ِّوسبعني
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 )ننظر(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 )فنكتفي(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
 )وسبعني(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)
 ِّ.)تبلغ(ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
 ب(.75لثان(ِّبدايةِّ)ف/)وللبناتِّالث ِِّّ(10)
 لثني(.ِّ)الث ِِّّ(ب)يفِِّّ(11)
 )تكون(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(12)

 أ[61]أ/



 457َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ِّفضلِّ(1)وللخوات ِّواحدِّيفِّست  ِِّّ(2)ما ِّوسبعنيِّسهم ِّومخسة مئةِّومخسةِِّّبست  ِِّّمئة
 .(4)(3)ختِّمخسةِّعشرِّوصح ِّأِّلكل  ِِّّ،وسبعني
،َنتَ ب َوَمَ،ةَ أَمامرَمَ:(5)ونَمشرَأالعَ وَمَةَأسَمادَ السَ َةَألَمسأَمالَم)

َحَ صَ تمََ،نيَمق َر َ فَمت َمةَمَأخوَمإ ََ(6)ةَأثَمالمَثمَوَم
َثمَممَ  ِّوهيِّ(ةَ يَمانَ ن ِّاملسألةأِّ(7)أي ِّالث ِّللز ِِّّ،صل ِّواحدوجة ِّالن  ِِّّ،م  ِّوللبنت ِّ،ربعةأصف

ِّ ِّثالثة ِّللأوالباقي ِّللواألِّ،قيقالش ِِّّ(8)خسهم ِّبلش ِّخ ِّحمجوب ِّللواألِّ،قيقب ِّم  ِّخ
ِِّّ.(10)(9)وصح ِِّّ،لبنتحمجوبِّب

                                                           
 زايفةِّ)ألب(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(1)
 وهو(.زايفةِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(2)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)وصح (ِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِِّّّّ6ِّ6ِِّّ×675ِِّّ=4050ِّ
1ِّجد ة27ِّ27ِِّّ(187)

6

 1ِّ675/25ِّ
2ِّبنتا 75ِّ75ِِِّّّ

3

 4ِّ2700/36ِّ
1ِّ675/15ِِّّبِّأختا ِّألب45ِّ45ِِّّ  

 (.ِّامرأةِّوبنتا ِِّّتركوالعشرون:ِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(5)
 )وثالث(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 هي(.ِّ)ألن ِِّّ(ف)يفِِّّ(7)
 )ألخ(.ِّ(ف)يفِِّّ(8)
 (.ِّ)وماِّتصح ِِّّ(ف)يفِِّّ(9)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(10)

ِِِّّّ8ِّ
1ِّزوجةِّ(188)

8

 1ِّ
1ِّبنتِّ

2

 4ِّ
3ِِّّبِّأخِّشقيقِّ
ِّ          ِّ          ِّأخِّألبِّ
ِّ          ِّ          ِّأخِّألمِّ  
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نَمَ َحَ صَ تمََ،مَ عَموَمَ،م َ أَأنَمَ َخَ أمَوَمَ،نتَ ب َوَمَ،وجَ زَمَ:ونَمشرَأالعَ وَمَةَأعَمابَ السَ َ(1)ةَألَمسأَمالَم)/َ
ِِّّ(ةَ عَمرب َمأَم ِّاملسألةأأيِّوهي ِّالر ِّللز ِِّّ،صل ِّواحدوج خِّم ِّواألِّ،صفِّاثنانوللبنتِّالن  ِِّّ،بع
ِّ.(4)(3)وصح ِِّّ،والباقيِّسهمِّللعم  ِِّّ،حمجوبِّبلبنتِّ(2)ماأل

َنَاثنمَمَ َحَ صَ تمََ،ابنَ َابنَأوَمَ،ابنَ َنتَأب َوَمَ،نتَ ب َوَمَ،وجَ زَمَ:ونَمشرَأالعَ وَمَةَأنَمامَ الثَ َةَألَمسأَمالَم)
يبقىِّواحدِِّّ،صفِّاثنانوللبنتِّالن  ِِّّ،بعِّواحدوجِّالر ِّللز ِِّّ،ربعةأصلهاِّم ِّأِّن ِّأيِّألِّ(رَمشَمعَم
صلِّأثالثةِّيفِِّّوالفِّاالب ِّوهوأفاضربِّعدفِّرؤوسِِّّ،والِّيوافقِّيِّاالب ِّالِّيصح ِّد ِّل ِّلو ِّ

صفِّوللبنتِّالن  ِِّّ،بعِّواحدِّيفِّثالثةِّبثالثةوجِّالر ِّللز ِِّّ،اثنِّعشرِّ(5)ربعةِّيك أاملسألةِّوهوِّ
ِّبثالثةِّوالباقيِّ،ةست ِِّّ(6)اثنانِّيفِّثالثةِّيكون والب ِِّّ،لبنتِّاالب ِّسهمِّ،سهمِّيفِّثالثة

ِّ.(7)وصح ِِّّ،االب ِّسهمان
                                                           

 أ(.71ابعة(ِّبدايةِّ)ب/لةِّالس ِّأ)املسِّ(1)
 )للم(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 )صح(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(4)

ِِِّّّ4ِّ
1ِّزوجِّ(189)

4

 1ِّ
1ِّبنتِّ

2

 2ِّ
1ِِّّبِّعم ِّشقيقِّأوِّألبِِّّ
ِّ_ِّ_ِّأخِّم ِّأمِّ  

 )تكون(.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)تك (ِّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 )يك (.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(7)

ِِِِّّّّ4ِّ4ِِّّ×3ِِّّ=12ِّ
1ِّزوجِِّّ(190)

4

 1ِّ3ِّ
1ِّبنتِِّّ

2

 2ِّ6ِّ
ِّ

3ِّ
ِّبنتِّاب 

1ِِّّب
1ِّ

2ِِّّ اب ِّابِّ  



 459َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َ 1َ)ةَألَمسأَمالَم)/ ةَ تَ سَ وَمَ،ةَ دَ /جَمَونَمعَأرب َمأمَوَمَعَ ربَمأمَوَمَ،نَ اتَمأَمامرَمَ:ونَمشرَأالعَ وَمَةَأعَماسَ التَ (
(2)َ

سَ خَموَمَ،نتاَ ب ََونَمتَ سَ وَم
َةَ ئَممَ َسعَ ت َوَمَالفَ آَةَ بعَمنَسَممَ َحَ صَ تمََ،م َ أأَوَمَبَ لَمَختاَ أأََونَمسَأخَموَمَ(3)

والِِّّسهمِّالِّيصح ِّأم ِّثالثةِّوجتنيِّالث ِّللز ِِّّ،ربعةِّوعشري أصلهاِّم ِّأِّن ِّأيِّألَ(ينَمشرَ عَ وَم
ِّ(4)حدىإِّىلِّربعه  ِّإِّبعِّفارجعِّهب  ِّويوافقِّبلر ِِّّربعةِّالِّيصح ِّأدسِّاتِّالس ِّجد ِّوللِّ،يوافق
ِّسهما ِّلثانِّست ِّوللبناتِّالث ِِّّ،(5)عشرة ِّعشر ىلِّإِّصفِّفارجعِّهب  ِّويوافقِّبلن  ِِّّالِّيصح ِِّّة

ِّوحينئذ ِِّّ،والِّيوافقِّخواتِّالباقيِّوهوِّسهمِّالِّيصح ِّوللِّ،وهوِّثالثةِّوثالثونِّنصفه  ِّ
ِّاجلِّق ِّف ِّو ِّ ِّد ِّرؤوس ِّوهو ِّفاخلأات ِّعشر ِّ/الث ِِّّ(6)حد ِّومها ِّالعدفي  الثونِّوالث ِِّّ(7)الثةيف

م ِِّّوافقِّبينهماِّْبزء ِّاالخرِّجتدِّالت ِِّّ(8)ىلإحدمهاِّأسقَّهِّوانسبِّأفِّ،واخلمسةِّواخلمسون
ِّعشرأ ِّالو ِِّّ،حد ِّجزء ِِّّق ِّف ِّفخذ ِّيبلغأم  ِّاالخر ِّيفِّكامل ِّواضربه ِّومخسةِِّّ(9)حدمها مئة

ِّالز ِِّّ،نيوست  ِّ ِّم ِّالت ِِّّ(10)وجتنياضربهِّيفِّعدف ِّبينهما مئةِّوثالثنيِِّّثالثِّ(11)باي ِّيبلغملا
ِّالس ِّ ِّجزء ِِّّ،هموهو ِّوهو ِّيفِّأصلِّاملسألة ِّوعشرونِّيك أفاضربه ِِّّ(12)ربعة ال ِّآسبعة

                                                           

 أ(.76ب(،ِّوبدايةِّ)ف/27اسعة(ِّبدايةِّ)ج/لةِّالت ِّأ)املسِّ(1)
 .ِّوهوِّالص وابِّ()وست ِِّّ(ف)وِِّّ(ج)يفِِّّ(2)
 .وهوِّخَّأِّ)ومخسة(ِّ(ج)يفِِّّ(3)
 )أحد(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 )عشر(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(5)
 )فاخلة(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 ب(.71ِّالثون(ِّبدايةِّ)ب/الثةِّوالث ِّ)الث ِِّّ(7)
 لفظِّ)إىل(.ِِّّتكرارِّ(ف)يفِِّّ(8)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
 وجني(.ِّ)الز ِِّّ(ب)يفِِّّ(10)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(11)
 )تك (.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)يكون(ِّ(ب)يفِِّّ(12)

 ب[61]أ/
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ةِّ   مئِّتسعِّ(2)مئةِّوثالثنيِّيكونِّ(1)وجتنيِّثالثةِّمضروبةِّيفِّثالثللز ِِّّ،مئةِّوعشري ِّوتسع
ِّ    زوجِّلكل  ِِّّ،وتسعني ِّوتسعِّربعأة ِّومخسة ِّمضأاتِّوللجد ِِّّ،ون   مئة ِّ(4)/يفِّ(3)روبة  ربعة
ِِّّثالث ِّوثالثنيِّتبلغ ِّوعشري ِّوثالثِّلفا ِّأمئة ِّثالثونجد ِِّّلكل  ِِّّ،مئة ةِّوللبناتِّ/ست ِِّّ،ة

ِّثالث ِّيف ِّمضروبة ِِّّعشر ِّمخسة ِّيكون ِّوثالثني ِّومثاننيآمئة بنتِِّّلكل  ِِّّ،ال ِّومئتني
ختِّأِّل  ِّلكِّ،كذلكِِّّ(6)مئةِّوثالثنيِّيكونِّيفِّثالثِّ(5)خواتِّسهمِّمضروبوللِّ،مثانون
ِّ.(7)سهمأةِّست ِّ

َ(8)ةَ يَمانَ ثمَموَمَةَ ئَمنَمَ مَ َحَ صَ تمََاتَ نَمب َمَسَأخَموَمَابنَ وَمَمَ أأَوَمَةَ وجَمزَمَ:نيَمثَ المَثمَل ََةَألَمم َ كَمالَأَةَألَمسأَمالَم)
ِّم ِِّّن ِّأيِّألِّ(نيَمت َ سَ وَم ِّالث ِّللز ِِّّ،ربعةِّوعشري أأصلها مِّوللِّ،صحيحِّعليهاِّةم ِّثالثوجة

ِّ،والِّيوافقِّ ِّوالبناتِّالباقيِّوهوِّسبعةِّعشرِّالِّيصح ِّولالبِّ،ربعةِّصحيحِّعليهاأدسِّالس ِّ
                                                           

 (.ِّوثالثنيِّ)ثالثةِّ(ف)يفِِّّ(1)
 )تكون(.ِّ(ف)يفِِّّ(2)
 .ِّ(ب)الِّتوجدِّيفِّ)مضروبة(ِِّّ(3)
 ب(.76مئة(ِّبدايةِّ)ف/ِّ)يفِّثالثِّ(4)
 .ِّ(ف)يفِّالِّتوجدِّ)مضروب(ِِّّ(5)
 )تكون(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(6)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(7)

ِِِِّّّّ24ِّ24ِِّّ×330ِِّّ=7920ِّ
1ِّزوجتان2ِِّّ(191)

8

 3ِّ990/495ِّ

1ِّجد ة11ِّ44ِِّّ

6

 4ِّ1320/30ِّ

2ِّبنتا 33ِّ66ِِِّّّ

3

 16ِّ5280/80ِّ

1ِّ330/6ِِّّبِّأختا ِّشقيقة55ِّ55ِِّّ
 
 .ِّبدونِّالواوِّ)مثانية(ِّ(ب)يفِِّّ(8)

 أ[62]أ/
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ِّ ِّوهو ِّاملسألة ِّأصل ِّيف ِّسبعة ِّوهو ِّرؤوسهم ِّعدف ِّفتضرب ِّعليهم ِّانكسر ربعةِّأفقد
ِّوست  ِِّّ(2)يكونِّ(1)وعشرون ِّومثانية ِّثالثللز ِِّّ،(3)نيمئة ِّأبِّةوجة ِّ،وعشري ِّ(4)حديفِّسبعة

وتسعةِِّّ(6)يفِّسبعةِّ/مبئةِّسبعةِّعشرِّ(5)والفوللِّ،ربعةِّيفِّسبعةِّبثمانيةِّوعشري أِّم  ِّولل
ِّ.(7)بنتِّسبعةِّعشرِّولكل  ِِّّ،ربعةِّوثالثونألالب ِِّّ،عشر

َم َ أأَوَمَبَ لَمَ(8)ختاَ أأََونَمثَأالمَثمَوَمَةَ دَ جَمَونَمشرَأعَ وَمَةَ وجَمزَمَ:ونَمثَأالمَالثَ وَمَةَأيَمادَ احلَمَةَألَمسأَمالَم)
َمَ َحَ صَ تمََم َ لَأَختاَ أأََونَمسَأخَموَم ِِّّ(نيَمسَ خَموَمَةَ ئَممَ َسَ خَموَمَنيَ لفَمأَمن ِّاثنِّأِّن ِّألأي ِّم  صلها

ِِّّ،عشر ِّعشرإوتعول ِّالر ِّللز ِِّّ،ىلِّسبعة ِّثالثوجة دسِّاتِّالس ِّوللجد ِِّّ،صحيحِّعليهاِّةبع
ِّيصح ِّ ِّال ِّ/بلن  ِِّّاثنان ِّهب  ِِّّ(9)صفويوافق ِّنصفه  ِّإِّفارجع ِّعشرةِّىل خواتِّوللِّ،وهو

                                                           

 )وعشري (.ِِّّ(ب)يفِِّّ(1)
 )تكون(.ِِّّ(ب)ِّيفِّ(2)
 ون(.ِّ)وست ِِّّ(ف)يفِِّّ(3)
 تكرارِّلفظِّ)أبحد(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 )للوالف(.ِّ(ف)يفِِّّ(5)
 أ(.72)مبئةِّوتسعة(ِّبدايةِّ)ب/ِّ(6)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(7)

ِِِِّّّّ24ِّ24ِِّّ×7ِِّّ=168ِّ

1ِّزوجةِِّّ(192)

8

 3ِّ21ِّ

1ِّأمِِّّ

6

 4ِّ28ِّ

ِّ
7ِّ

ِّاب 
17ِِّّب

34ِّ

85/17ِِّّبنات5ِِّّ
 
 .ِّ(ف)يفِّالِّتوجدِّ)أختا (ِِّّ(8)
 أ(.77صفِّفارجع(ِّبدايةِّ)ف/)بلن  ِِّّ(9)
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ِّ(1)مخسةوهوِِّّىلِّنصفه  ِّإِّصفِّفارجعِّهب  ِّ/ويوافقِّبلن  ِِّّلثانِّمثانيةِّالِّيصح ِّبوي ِّالث ِّلل
ِّللوللِّ،عشر ِّالث ِِّّ(2)مخوات ِّيصح ِّألث ِّال ِّ/بلن  ِِّّربعة ِّهب  ِِّّ(3)صفويوافق ىلِّإِّفارجع

ِّوعشرونِّنصفه  ِّ ِّمخسة ِِّّ،وهو ِّثالثة ِّعلى ِّانكسر ِّاجلد ِّأفقد ِّوهم اتِّصنا ِّمتوافقة
وفاقِّذاِّنسبتِّاألإوِِّّ،(5)ابقانريقانِّالس ِّفلكِّالَّ ِِّّ،م  ِّخواتِّللواألِّ(4)بوي خواتِّللواأل

ِّ ِّبينهاىلِّإبعضها ِّبألِّ(6)بع،ِّجتد ِّاثنانِّيفِّفاضربِّمخ ِِّّ،مخاسموافقة ِّوهو سِّالعشرة
ِّو ِّ ِّعشر ِّاإلف ِّمخسة ِّعدف ِّألق ِّمخ ِِّّ،ثالثنيِّ(8)تبلغِّ(7)بوي خوة ِّيف ِّذلك سِّفاضرب

ِّ،مئةِّومخسنيِّ(12)وذلكِّمخسةِّيبلغِّ(11)مألِّ(10)خوةقِّعدفِّاإلف ِّوالعشري ِّو ِِّّ(9)اخلمسة
لفنيِّأِّ(14)سبعةِّعشرِّيبلغِّ(13)اِّوهوصلِّاملسألةِّبعوهأفاضربهِّيفِِّّ،هموذلكِّجزءِّالس ِّ

                                                           

إىلِِّّصفِّفارجعِّهب  ِّويوافقِّبلن  ِِّّلثِّأربعةِّالِّيصح ِّالث ِِّّ)مخسةِّعشرِّوللخواتِّللم  ِِّّقوله:ِّ(1)
 .ِّ(ف)يفِِّّالِّتوجدِّوهو(ِّنصفه  ِّ
 .ِّبدال ِّم ِّ)للم(ِّ)للخ(ِّ(ب)يفِِّّ(2)
 أ(.28صفِّفارجع(ِّبدايةِّ)ج/)بلن  ِِّّ(3)
 (.)ألبوي ِّ(ف)يفِِّّ(4)
 (.387ِّ،388أيِّطريقةِّالبصري  نيِّوطريقةِّالكوفي  ني،ِّكماِّتقد مِّيفِّ)صِِّّ(5)
 )بينهما(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(6)
 )للبوي (.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 )يبلغ(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(8)
سِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(9)  العشري (.ِّيفِّمخ 
 )األخوات(.ِِّّ(ج)يفِِّّ(10)
 )للم(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(11)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(12)
 (.عشرِّوسبعةبعوهاِّ)ِّ(ب)يفِِّّ(13)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(14)

 ب[62]أ/
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ِّ،مئةِّومخسنيِّربعأِّ(2)ثالثةِّمضروبةِّيفِّمئةِّومخسنيِّيبلغِّ(1)وجةللز ِِّّ،مئةِّومخسنيِّومخس
ِّمضروبةاألِّ(3)خواتوأل ِّمثانية ِّ/يبلغِّ(4)بوي  ِّومخسني ِّمئة ِّلكل  ِِّّ،ومئتنيِّلفا ِّأِّ(6()5)يف
ِّلكل  ِِّّ،مئةِّست ِِّّ(8)ربعةِّمضروبةِّيفِّمئةِّومخسنيِّيبلغأِّم  ِّاألِّ(7)خواتوألِّ،ربعونأختِّأ
ِّ،مئةِّثالثِّ(10)اتِّسهمانِّمضروبنِّيفِّمئةِّومخسنيِّيبلغوللجد ِِّّ،عشرِّ(9)ختِّاثناأ

ِّ.(11)وصح ِِّّ،ةِّمخسةِّعشرجد ِِّّلكل  ِّ

                                                           

 .ِّبزايفةِّ)الثم (ِّ(ثالثةِّ)الثم ِّ(ف)يفِِّّ(1)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(2)
 )وللخواتِّاألبوي (.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)وللخواتِّللبوي (ِّ(ب)يفِِّّ(3)
 تكرارِّلفظِّ)مضروبة(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(4)
 )تبلغ(.ِّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(5)
 ب(.72ِّا (ِّبدايةِّ)ب/لفأ)تبلغِِّّ(6)
 )وللخواتِّألم(.ِِّّ(ف)ويفِِّّ،)وللخواتِّللمِّ(ِّ(ب)يفِِّّ(7)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(8)
 .ِّوهوِّخَّأِّ(عشرِّ)اثنِّ(ف)وِِّّ(ج)وِِّّ(ب)يفِِّّ(9)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(10)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(11)

ِِِِّّّّ12ِّ←ِّ17ِّ17ِِّّ×150ِِّّ=2550ِّ

1ِّزوجةِِّّ(193)

4

 3ِّ450ِّ

1ِّجد ة10ِّ20ِِّّ

6

 2ِّ300/15ِّ

2ِّأختا ِّشقيقة15ِّ30ِِّّ

3

 8ِّ1200/40ِّ

1ِّأختا ِّألم25ِّ50ِِّّ

3

 4ِّ600/12ِّ
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َينَ وَمب َمالَمَنَممَ َةَ دَماحَ وَمَختاَ أأَوَمَخاَ أمََرَمشَماَعَماثنَموَمَةَ وجَمزمَوَمَمَ أأََ:ونَمثَأالمَالثَ وَمَةَأيَمانَ الثَ َةَألَمسأَمالَم)
َثَممَ َحَ صَ تَم ِّاثىنِّعشرأِّن ِّ/ألِّ(1)/أيِّ(ةَ ئَممَ َثَ المَن ِّم  م  ِّللِّ،صلها

دسِّسهمانِّالس ِِّّ(2)
ختِّخوةِّواألوالباقيِّوهوِّسبعةِّلإلِّ،صحيحِّعليهاِّةبعِّثالثوجةِّالر ِّوللز ِِّّ،صحيحِّعليها

ِّيصح ِّ ِّيوافقِّ(3)ال ِّوال ِِّّ،عليهم ِّيف ِّوعشرون ِّمخسة ِّوهو ِّرؤوسهم ِّعدف صلِّأفاضرب
والباقيِِّّ،وللمرأةِّمخسةِّوسبعونِّ،مخسونِّم  ِّللِّ،مئةِّثالثِّ(4)املسألةِّوهوِّاثناِّعشرِّيبلغ

ِّومخس ِّمئة ِّواأللإلِّوسبعونِّةوهو ِّأِّلكل  ِِّّ،ختخوة ِّعشرأخ ِّسبعةوللِّ،ربعة ِّ،خت
ِّ.(6)(5)وصح ِّ

ِّتقد ِّ ِّما ِّق ِّوعلى ِّاملساضلم ِّللف ِِّّ،سِّبقي ِّكفاية ِّذكرانه ِّفالِّم ِّأوِِّّ، َّ ِّوفيما ِّالبليد ا
ِّ.(8)ا ِّالِّحتري ِّإِّ(7)كثرييزيدهِّالت ِّ

                                                           

 ب(.77أصلها(ِّبدايةِّ)ف/ِّ)أيِّألن ِِّّ(1)
 )ألم(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(2)
 (.تصح ِّالِّ)ِّ(ف)يفِِّّ(3)
 )تبلغ(.ِِّّ(ف)وِِّّ(ب)يفِِّّ(4)
 .ِّ(ف)الِّتوجدِّيفِّ)وصح (ِِّّ(5)
ِّوهذهِّصورهتا:ِِّّ(6)

ِِِِّّّّ12ِّ12ِِّّ×25ِِّّ=300ِّ

1ِّأمِِّّ(194)

6

 2ِّ50ِّ

1ِّزوجةِِّّ

4

 3ِّ75ِّ

ِّ
25ِّ

ِّأخا ِّشقيقا 12ِِّّ
7ِِّّب

168/14ِّ

7ِِّّأختا ِّشقيقةِّ
 
ِّ)الكثري(.ِِّّ(ب)يفِِّّ(7)
 )حتيري(.ِِّّ(ف)يفِِّّ(8)

 أ[63]أ/
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 (خوةواإلَاببَاجلد َ )
 ومسائله ،يف الفرائض (2)خوة ابب خطرياإل (1)مع يف مرياث اجلد    القول ن  أاعلم 

رون من وكانوا حيذ    ،حابة رضي هللا عنهم فمن بعدهمكثرية االختالف فيما بني الص  
قال  ،(3) ار(م على الن  ك  ؤ  ر  ج  أ   د   اجل   م  س  م على ق  ك  ؤ  ر  ج  )أ   :ديثوورد يف ح ،فيهااخلوض 

ي ق  ار  الد    (5)ا هو عن عمرّن  إو  ،رفعه ال يصحي ) :(4)بي   بو الط  أكما نقله عنه   طن 
                                                           

 )واإلخوة(. (د)يف  (1)
 )خطر(.  (د)يف  (2)
 1/48رواه سعيد بن منصور يف سننه، كتاب والية العصبة، ابب قول عمر يف اجلد   ) (3)

 ( عن سعيد بن املسي ب مرساًل.55رقم 

(، ونسب 30/480الص حيح )قال ابن املل ق  ن: )ال يصحي رفعه( الت وضيح لشرح اجلامع 
(: )رمز 182رقم  1/158املن او يي تصحيحه للسيي وط ي   فقال يف فيض القدير شرح اجلامع الص غري )

ي فقال يف الت نوير شرح اجلامع الص غري ) ع اِن   1/371لصح ته( يعن السييوطي، وخالفه يف ذلك الص ن  
 السييوطي. (: )رمز املصن  ف لضعفه( يعن به181رقم 

ي يف ضعيف اجلامع الص غري )ص  (، وقال يف 148رقم  23وهذا احلديث ضع فه األلباِن 
 (: )جيد لوال إرساله(.1684رقم  6/129اإلرواء )
َالط ي  ب (4) ه، صاحب 348طاهر الط َب  يي، ولد سنة  : هو طاهر بن عبد هللا بنأبو

ار ق ط ن    وغريمها، وروى الت عليقة الكَبى، وكتاب اجملر د، مسع م ن أيب أمحد الغ ط ر يفي   وأيب احلسن الد 
ريازيي وغريمها، تويف سنة  وعنه اخلطيب البغدادي وأب  ه.450إسحاق الش  

ري از ي   )ص   5/12(، وطبقات الش افعية الكَبى للسيبك ي   )127انظر: طبقات الفقهاء للش  
ب ة423رقم   (. 189رقم  1/235) (، وطبقات ابن قاضي ش ه 

 (. 8/306ابن  حزٍم يف احملل ى ) عن عمر رضي هللا عنه رواه موقوفاً  (5)

رقم  10/262ورواه أيضًا عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب فرض اجلد   )
 على أ جر ؤك م جهن م ج ر اث يم   على أ جر ؤك م: )قال أن ه عمر رضي هللا عنهما ابن عن ( موقوفاً 19047

 (.8/307احملل ى ) ، وذكر ابن  حزم أن  إسنادمها اثبت،(اجلد   
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 .(3)(2)((1)و عليأ
م جهن   (5)يم  اث  ر  ج   (4)مح  ت  ق  ن ي   أه ر  ن س  م  ) :ه قالن  أرضي هللا عنه  يعل وروي عن

  .(8)(خوةواإل يف اجلد    (7)ض  ق  لي   /ف   (6)وجهه ر   ب   
                                                           

رواية عليٍ  رضي هللا عنه: هي ما ذكرها الش ارح بعدها بقوله: )وروي عن عليٍ  رضي هللا  (1)
م...( وسيأيت خترجيها هناك. ت ح   عنه أن ه قال: من سر ه أن ي  ق 

 (. 807اضي أيب الط ي  ب الط َب  ي   )ص انظر: الت عليقة الكَبى للق (2)
ي ابن   (3) ار ق ط ن  ار ق ط ن    يف كتبه املطبوعة، وقد نقل  قول  أيب الط ي  ب عن الد  مل أجد قول الد 

ي 1/496اجملدي   يف الت عليق على نظم الآللئ ) رب ين  ، وأم ا ابن  (4/151) احملتاج مغن يف (، والش  
ار ق ط ن    ومل يذكر أاب الط ي  ب كما يف الت وضيح  اجلامع لشرح املل ق  ن فقد نقل هذا القول  عن الد 

ن ش ور يي يف فتح القريب اجمليب )(30/480) الص حيح  (. 1/45، وكذلك الش  
، وبدون ذكر )ب  ر   كذا يف مجيع النيسخ والذي يف كتب املصن فات والسينن )ي  ت  ق ح م( (4)
 وجهه(. 

يقال: اق  ت ح م  اإلنسان  األمر  العظيم، وت  ق ح م ه : إذا رمى نفس ه فيه من غري ر و ي ة وت  ث  بيت، 
 عذاهبا. م ع اظ م يف نفسه يرمي أي: ومعىن األثر هنا

 (.  463، 12/462) العرب ولسان ،(4/18) واألثر احلديث غريب يف الن  هاية: انظر
 ج ر اث ي م: مجع ج ر ث وم ة وهي: األصل، وج ر ث وم ة كل   شيء: أ صل ه وُم  ت م ع ه.  (5)

 (.  12/95(، ولسان العرب )1/254انظر: الن  هاية يف غريب احلديث واألثر )
ن ة، أو ما أقبل عليك منه، وقيل: اخلدي، واحلري من كل   شيء:  (6) ح ري الو جه: ما بدا من الو ج 

 ه . أع ت  ق  

 (.  183، 4/182(، ولسان العرب )3/277انظر: هتذيب الليغة )
 أ(.73( بداية )ب/يف اجلد    )فليقض   (7)
ي يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب فرض اجلد   ) (8) رقم  10/262رواه عبد الر ز اق الص نع اِن 

 رقم 1/48) اجلد    يف عمر قول ابب العصبة، والية كتاب سننه، (، وسعيد بن منصور يف19048
، 31267رقم  6/268، وابن أيب ش يب ة يف مصن فه، كتاب الفرائض، اختالفهم يف أمر اجلد   )(56

= 
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 لوِنأتسوال  ،ا شئتم من عصباتكمسلوِن عم  ) :وعن ابن مسعود رضي هللا عنه
 .(3)((2)اهي  وال ب    اه  ي  ح  ال  ،اجلد    (1)عن/

 .(5)(رضي هللا عنهسالم عمر بن اخلطاب ث يف اإلر   و   جد ٍ  لو  أ) :يي َب   اخل   (4)وقال
 .من الكالم فيه وابجلملة فال بد  

ََ.(خَ الَمَةَ لَمنزَ ب َمَبَ الَمَنَموَمَ أمََم َ الَأوَمَبَ الَمَنَممَ َاتَ وَمخَمالَموَمَةَ خوَماإلَ َعَممَمَدَ اجلَم)َ:قال
 .كثرياً   خوات اختالفاً خوة واألومرياثه مع اإل مر اجلد   أاس قد اختلفوا يف الن   ن  أاعلم 

 (ط اجلد  سق  خ ال ي  األ ن  أحابة رضي هللا عنهم على الص   (6)مجعأو ) :يي ع  اف  قال الر  
 .(7)انتهى

                                                           

= 

ار م يي يف سننه، كتاب الفرائض، ابب اجلد   )31271 (، والب  ي  ه ق يي يف 2944رقم  4/1910(، والد 
يف مسألة اجلد   مع اإلخوة لألب واألم   أو السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب الت شديد يف الكالم 

 (.12416رقم  6/402لألب من غري اجتهاد وكثرة االختالف فيها )

ي يف اإلرواء )  (.1684رقم  6/128وهذا األثر قد ضع فه األلباِن 
 أ(.78( بداية )د/)عن اجلد    (1)
ي اه : من الت حية، وب  ي اه : قيل يف تفسريها ع د ة معا (2)  ٍن، أشهرها: أضحكه وبش ره.ح 

(، ولسان العرب 1/176(، والن  هاية يف غريب احلديث واألثر )8/416انظر: العني )
(14/100  .) 

ي: )مل أقف عليه اآلن( اإلرواء ) (3)  (.1685رقم  6/129قال األلباِن 
  بدون الواو.)قال(  (د)يف  (4)
 (. 1/185) انظر: الت لخيص يف علم الفرائض للخ َب  ي    (5)
 .بدون الواو )أمجع( (د)يف  (6)
 (.6/480انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (7)
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 .(3)م على اجلد   د  ق  خوة ت   اإل ن  أ (2)قوالً  زمٍ ح   (1)ابنوقد نقل 
ال فرقة من )إ :قال ،سقط اجلد  خوة ال ت  اإل ن  أعلى  (4)مجاعاإل/ ر   ونقل ابن عبد الب   

 .(6)((5)ةل  ز  ت  املع  
 .(8)هبذا اخلالف مل يعتد   (7)مجاعن حكى اإلم   ن  أكو 

                                                           

 .(ب)وجد يف يال قوله: )ابن حزم(  (1)
 )قول(.  (د)يف  (2)
ن س ب ابن  حزم هذا القول إىل زيد بن اثبت وعبد الر محن بن غ ن م، انظر: احملل ى  (3)

(8/308 ،319 .) 
 ب(.28)اإلمجاع على( بداية )ج/ (4)
(5)  ، ، وازدهرت يف العصر العب اسي   املع ت ز ل ة: هم فرقة إسالمية نشأت يف أواخر العصر األموي  

وقد اعتمدت على العقل يف فهم العقيدة اإلسالمية؛ لتأثير ها ببعض الفلسفات املستوردة مم ا أد ى 
 جلماعة.إىل احنرافها عن عقيدة أهل السين ة وا

 (.1/64انظر: املوسوعة امليس رة يف األداين واملذاهب )
 (. 5/358انظر: االستذكار ) (6)
(، وابن 2/99(، وابن الق ط ان يف اإلقناع )96حكى اإلمجاع ابن املنذر يف اإلمجاع )ص  (7)

 (.  106حزم يف مراتب اإلمجاع )ص 
قال ابن املل ق  ن: )ال إمجاع يف املسألة فقد حكى ابن  حزم قواًل: أن  اإلخوة تقد م على  (8)

 (.7/236اجلد   مث  حكى أقوااًل أ خر فيه( البدر املنري )

سقط ابإلخوة إبمجاع الصحابة ( عن اجلد  : )ألن ه ال ي  3/1062وقال يف عجالة احملتاج )
 عن طائفة وهو شاذٌّ(. وإن كان ابن  حزم حكى سقوطه هبم

وقال احلافظ ابن ح ج ر عن نقل اإلمجاع يف هذه املسألة: )وفيه نظر؛ ألن  ابن حزم حكى 
 (.189، 3/188لخيص احلبري )ت  الأقواالً أن  اإلخوة ت  ق د م على اجلد   فأين اإلمجاع؟( 

إن صح  ال يقدح مبجر ده وقال زكراي األنصار يي عن القول بتقدمي األخ على اجلد  : )القول به 
يف اإلمجاع؛ جلواز حدوثه بعده كما أييت مثله يف املباهلة عن ابن عب اس، كيف وأئمة األصول 
= 
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 :واختلفوا بعد ذلك
 .خواتخوة واألثه املال دون اإلفور   ،ابً أ فبعضهم جعل اجلد  

 .خواتخوة واألوبعضهم يقاسم به اإل
ن أولو ذهبنا  ،الفقهاء قد قالوا به من/ واحد من هذين املذهبني طائفة ولكل   

ا نذكر منه مبقدار ولكن   ،لطال الكتاب (1)بهفريق منهم وما قاله واحتج  نذكر كل  
 .بقليله على كثريه وما يستدلي  ،احلاجة

  :بجج كثرية منها (2)لوَ القائلونَابلَاحتجَ 
 ؛ة يف موضع من املواضعبو  يف كتابه العزيز بغري اسم األ   اجلد   هللا تعاىل مل يسم    ن  أ

   (4)ٻ/ ٻ  ٻ  (3)ٱژ / :فمن ذلك قوله تعاىل يف سورة يوسف

  غري ذلك منىلإ ،باأل براهيم جدي إو  ،سحاق هو اجلدي إو  (5)ژ ٻ  پ
ڦ  ژ ،(7)ژڄ  ڄژ  ،(6)ژ  ڭ  ڭ  ڭژ : كقوله تعاىل  ،ايتاآل

 .(9)(8)ژڦ  
                                                           

= 

وغريهم على أن  القول به يلزمه إحداث قول اثلث بعد االت  فاق على قويل: تقدمي اجلد  ، واملشاركة، 
 (.1/369وهو ممتنع( هناية اهلداية )

 . (ب)د يف ال توج)به(  (1)
 أي ابلقول األو ل، وهو أن  اجلد  مبنزلة األب؛ فال يرث معه أخ وال أخت. (2)
 .(ب78/د) ( بدايةٱ ٻ) (3)
 (.ب73/ب) بداية (ٻ ٻ) (4)
 (. 38سورة يوسف، آية: ) (5)
 (.78سورة احلج، آية: ) (6)
 (.26سورة األعراف، آية: ) (7)
 (.40سورة البقرة، آية: ) (8)
ي   ) انظر: (9) س  (، 8/122(، واحلاوي الكبري )5/175(، واألم  )29/182املبسوط للس ر خ 

  (.1/107) الفائض (، والعذب1/283(، وإعالم املوق  عني )1/47وفتح القريب اجمليب )

 ب[63]أ/
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 ن  إمساعيل إوا اي بن م  ار  ) :بقوم من العرب فقال م مر  ى هللا عليه وسل  ه صل  ن  أوروي 
 .(2)ابهمأمساعيل إوجعل  ،مساعيلإفجعلهم من بن  ،(1)(امياً ابكم كان ر  أ

ب كما حيجبهم األ  م   خوات من األخوة واألحيجب اإل اجلد   ن  أ :ومنها
كما ال حيجبهم   م   خوة من األبوين مل حيجب اإلخ من األكاأل  فلو كان اجلدي  ،(3)فاقابالت   

خوة من ن حيجب اإلألكان ينبغي  بوين كاجلد   خ من األولو كان األ ،بوينخ من األاأل
 .(5)(4)م كما حيجبهم اجلدي األ

                                                           

، ابب الت حريض على الر مي، وقول هللا تعاىل:  (1) ري  رواه الب خار يي يف كتاب اجلهاد والس  
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ

(، من حديث س ل م ة بن 2899رقم  392[ )ص 60:، آيةاألنفال]سورة  ژې  
و ع رضي هللا عنه.  األ ك 

 (. 1/283(، وإعالم املوقعني )9/67انظر: املغن البن قدامة ) (2)
والط ح او يي يف خمتصر  ،(96ص ) يف اإلمجاع حكى اإلمجاع على ذلك ابن  املنذر (3)

 .، وغريهم(2/100) وابن الق ط ان يف اإلقناع ،(4/466)اختالف العلماء 

(: )وأمجعوا على أن ال يور  ثوا اإلخوة لألم   مع اجلد   8/328لكن  ابن حزم قال يف احمللى )
توريثهم مع شيئًا كما ال يرثون مع األب، وليس هذا إمجاعًا يف األصل فقد جاء عن ابن عب اس 

 (.99األب ومع اجلد  (، وانظر أيضاً: مراتب اإلمجاع )ص 

(، عن الش عب    78رقم  1/54وأخرج سعيد بن منصور يف سننه، ابب قول عمر يف اجلد   )
أن ه قال: )من زعم أن  أحداً من أصحاب رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م ور ث إخوة من أمٍ  مع جدٍ  

 فقد كذب(.

( 19077رقم  10/272خرج عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب فرض اجلد   )وأ
.)   عن إبراهيم الن خ ع ي   قال: )مل يكن أحٌد من أصحاب حمم د صل ى هللا عليه وسل م ي ور  ث أخاً ألمٍ  مع جدٍ 

 )األب(.   (د)يف  (4)
 (.1/107الفائض )(، والعذب 1/47انظر: فتح القريب اجمليب ) (5)
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و  أ ،بوينخ من األن يكون كاألأا م  إ اجلد   (1)ن  أ :اناللب   به ابن   ما احتج   :ومنها
بوين خ من األن كان كاألإ ،قوى منهماأو أ ،(2)ضعف منهماأو أ ،بخ من األكاأل

خ ط ابألسق  ن ي  أب وجب من األ (3)خكاألن كان  إو  ،بخ من األسقط األن ي  أوجب 
رت ا تعذ  م  ول   ،ط هبما مجيعاً سق  ن ي  أوجب  (4)ضعف منهماأن كان إو  ،بوينمن األ

 .(5)طهماسق  في   ،قوى منهماأه ن  أوهو  ،ابع الر  الثة تعني  قسام الث  األ
ب يرث مع االبن األ ن  أدس كما يرث مع االبن السي  (6)اجلد  / ن  أ يضاً أ :ومنها

مع االبن   ط  ق  خ لس  كاأل  فلو كان اجلدي  ،ط ابالبنسق  خ ي  األ ن  أمجعوا على أو  ،دسالسي 
 يف املرياث مع االبن صح   (7)باأل/ ن يقوم مقامأ ا صح  فلم   ،خوة ابالبنط اإلكما تسق  

بذكرها  (9)ىل غري ذلك من احلجج اليت تليقإ ،(8)خوةن يقوم مقامه يف حجبه اإلأ يضاً أ
 .التاملطو  

                                                           
  بداًل من )أن (.)ال خيلو(  (د)يف  (1)
 (. أو أقوى منها )منها (د)يف  (2)
 )األخ(.  (ب)يف  (3)
 )منها(.  (د)يف  (4)
مل أجده يف كتاب اإلجياز البن اللب ان، ولعل ه ذكره يف كتابه اجلامع الذي أشار إليه يف   (5)

( حيث قال: )ر وي يف الكاللة رواايت كثرية، وتكل م الن اس يف اشتقاقها 104كتابه اإلجياز )ص
لى ما ومعناها من طريق الليغة، وقد تقص يناه يف الكتاب اجلامع، واقتصران يف هذا الكتاب ع

 حكيناه؛ ألن ه كتاب إجياز(.
(، والسيبك يي يف 6/483وقد نس ب  هذه العبارة إىل ابن  اللب ان الر اف ع يي يف الش رح الكبري )

ن ش ور يي 409االبتهاج )ص  (، وإبراهيم  الفرضي يف 1/47يف فتح القريب اجمليب ) (، وقال الش  
 (: )وحيكى هذا الت وجيه عن ابن اللب ان(.  1/107العذب الفائض )

 أ(.79يرث( بداية )د/ )اجلد   (6)
 أ(.74)األب يف املرياث( بداية )ب/ (7)
 (.1/107) الفائض (، والعذب408انظر: االبتهاج يف شرح املنهاج )ص  (8)
 )يليق(.  (ب)يف  (9)
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 (4)(3)،بريوابن الزي  ،(2)اسوابن عب   ،(1)يب بكرأوهذا القول هو قول 

                                                           

ديق رضي هللا عنه أخرجه الب خاريي يف صحيحه، كتاب الفرائض، ابب  (1) خَب أيب بكر الص  
 )أم ا ( عن ابن عب اس رضي هللا عنهما قال:6738رقم  929مرياث اجلد   مع األب واإلخوة )ص 

ذت ه ، خليالً  األ م ة هذه من م ت  خذاً  كنت )لو :وسل م عليه هللا صل ى هللا رسول قال الذي  ولكن الخت 
 .أابً( قضاه: قال أو أابً، أنزله فإن ه خري(،: قال أو أفضل، اإلسالم خ ل ة  

 ابب الفرائض، كتاب خَب ابن عب اس رضي هللا عنهما أخرجه عبد الر ز اق يف مصن فه، (2)
اب الفرائض، ابب قول (، والد ارميي يف سننه، كت19065، 19055رقم  10/264اجلد   ) فرض

( من طريق طاوس عن أبيه عن ابن عب اس أن ه جعل 2968رقم  4/1920ابن عب اس يف اجلد   )
 اجلد  أابً.

 (.  6738رقم  12/19قال احلافظ ابن حجر عن إسناده: )صحيح( فتح الباري )
ىن  أاب بكر، مث  قيل له: أبو  عبدَهللاَبنَالز بمري (3) ، األ س د يي، ي ك  يي بن الع و ام بن خ و يل د الق ر ش 

ديق، و لد بعد اهلجرة، وهو أو ل  أحد وهو خ ب يب بولده، العبادلة، أميه أمساء بنت أيب بكر الص  
ل م وأيب بكر وعمر مولود يف اإلسالم من املهاجرين ابملدينة، حد ث عن الن ب   صل ى هللا عليه وس

 ه.  73رضي هللا عنهما وغريهم، وحد ث عنه أخوه عروة وعطاء وغريمها، تويف سنة 

(، واإلصابة 2949رقم  3/241(، وأسد الغابة )1535رقم  3/905انظر: االستيعاب )
 (. 4700رقم  4/78)

كتاب فضائل خَب عبد هللا بن الزيبري رضي هللا عنهما أخرجه الب خاريي يف صحيحه،   (4)
أصحاب الن ب   صل ى هللا عليه وسل م، ابب قول الن ب صل ى هللا عليه وسل م: )لو كنت م ت خذاً خلياًل( 

 اجلد    يف الزيبري ابن إىل الكوفة أهل كتب قال: م ل ي ك ة   أيب بنا طريق ( من3658رقم  497)ص 
وسل م: )لو كنت متخذًا من هذه األمة خلياًل فقال: أم ا الذي قال رسول هللا صل ى هللا عليه 

ذته( أنزله أابً، يعن أاب بكر  .الخت 

 الباري فتح بكر( أيب قول مبثل أفتاهم أن ه على داللة قال احلافظ ابن حجر: )وفيه
 (.6738 رقم 12/19)
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 ،(4)رداءيب الد  أو  ،ومعاذ بن جبل ،بن كعب يب    أ  و  ،(3)امتوعبادة ابن الص   (2)(1)،وعائشة
                                                           

د  يق ا عائشة (1) ي ة، ت كىن  بنت أيب بكر الص   ي ة، الت يم   أم  عبد هللا، زوج الن ب   صل ى هللا لق ر ش 
عليه وسل م، وأميها أم ر وم ان بنت عامر الك ن ان ي ة، و لدت بعد الب عث ة أبربع سنني أو مخس، تزو جها 
، وقيل: سبع، ودخل هبا وهي بنت تسع، حد ثت عن  الن بي صل ى هللا عليه وسل م وهي بنت ستٍ 

عليه وسل م وأبيها رضي هللا عنه وغريمها، وحد ث عنها عمر وأبو هريرة رضي هللا الن ب   صل ى هللا 
 ه.  57ه وقيل: 58عنهما وغريمها، توفيت سنة 

 واإلصابة ،(7093رقم  7/186) الغابة وأسد ،(4029رقم  4/1881) االستيعاب: انظر
 (.11461رقم  8/231)

أثر عائشة رضي هللا عنها مل أقف عليه مسنداً، ومل خيرجه ابن ق ط ل وب غا يف كتابه الت عريف  (2)
بل قال: )ذكره يف األصل ومل يصل سنده(، ويقصد ابألصل كتاب حمم د  (6/2825)واإلخبار 

 (.6/58بن احلسن، ويسم ى أيضاً ابملبسوط )

د بن احلسن يف كتابه األصل كما سبق، ومم ن نسب هذا القول لعائشة رضي هللا عنها حمم  
يي يف املبسوط س  واملاو رد يي يف  ،(5/341) وابن عبد الَب   يف االستذكار ،(29/179) والس ر خ 

ي يف هناية ،(8/122) الكبري احلاوي ام ة يف املغن ،(9/97) املطلب واجل و ين  ، (9/66) وابن ق د 
 .(8/314وابن حزم يف احملل ى )

ي يف هناية (3)  املطلب ومم ن نسب هذا القول لع بادة بن الص امت رضي هللا عنه اجل و ين 
ن ش ور يي يف فتح ،(9/97) وإبراهيم  ،(9/66) وابن ق دامة يف املغن ،(1/46) اجمليب القريب والش  

 ومل أقف له على إسناد. (1/105) الفائض الفرضي يف العذب
اختلف يف امسه فقيل: ع و ْي  ر، وقيل: ع امر، واختلف أيضًا يف اسم أبيه  أبوَالد ر دماء: (4)

يي، األنص ار يي، شهد  فقيل: عامر، وقيل: زيد، وقيل: ثعلبة، وقيل غري ذلك، وأبوه ابن قيس اخل ز ر ج 
وزيد بن ما بعد أ حد من املشاهد، واختلف يف شهوده أ حداً، روى عن الن ب   صل ى هللا عليه وسل م، 

ة اثبت، وعائشة رضي هللا عنهما وغريهم، وروى عنه ابنه بالل وزيد بن وهب وغريمها، تويف سن
 ه، وقيل غري ذلك.31ه، وقيل: 32

 الغابة وأسد (،2940رقم  4/1646، )(2006رقم  3/1227) االستيعاب: انظر
 (.6132رقم  4/621) واإلصابة ،(5865رقم  6/94)(، 4142رقم  4/306)
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وجابر  (6)(5)،بن ايسرار وعم   (4)(3)،ني  ص  بن احل   (2)مرانوع   ،(1)موسىيب أو  ،يب هريرةأو 

                                                           

مم ن نسب هذا القول أل يب    بن ك عب ومعاذ بن جبل وأيب الد رداء وأيب هريرة وأيب موسى و  (1)
 ،(8/122) الكبري واملاو رد يي يف احلاوي ،(5/341) رضي هللا عنهم ابن  عبد الَب   يف االستذكار

 .ومل أقف هلم على إسناد (8/314) وابن حزم يف احمللى ،(9/66) وابن قدامة يف املغن
 وكالمها خطأ. (بن احلصني )وعمر (د)ب( )عمران بن أيب احلصني(، ويف )يف  (2)
(3) َ َبنَحأصمي  رمانأ ىن  أاب ُن  ي د اببنه ُن  ي د،  هوَع م  ي، ي ك  بن ع ب يد بن خ ل ف اخل ز اع يي، الك ع ب 

صاحب راية خ ز اعة يوم  أسلم عام خيَب، وغزا عد ة  غزوات مع الن ب   صل ى هللا عليه وسل م، وكان
ري ين وغريمها،  الفتح، روى عن الن ب   صل ى هللا عليه وسل م عد ة  أحاديث، وروى عنه احلسن وابن س 

 ه.  53ه، وقيل: سنة  52تويف سنة 

 واإلصابة ،(4048رقم  4/269) الغابة وأسد ،(1969رقم  3/1208) االستيعاب: انظر
 (.6024رقم  4/584)

يي يف املبسوط ومم ن (4) س   نسب هذا القول لع مر ان بن احل ص ني رضي هللا عنه الس ر خ 
ي يف هناية ،(29/179) ن ش ور يي يف فتح ،(9/97) املطلب واجل و ين   ،(1/46) اجمليب القريب والش  

 ، ومل أقف له على إسناد.(9/66) وابن ق دامة يف املغن
ر (5) س  يي م   مالك البن ع ام ر بن  عمم ارَبنََيم ، الع ن س  يي ج  ح  ز وم، وأميه مس  ي ة ذ  ، حليف بن خم 

ىن  أاب الي  ق ظ ان، وهو وأبوه وأميه من الس ابقني األو لني إىل اإلسالم، شهد بدراً  موالة هلم، ي ك 
ة أحاديث، وروى عنه أبو موسى وابن  واملشاهد  كل ها، روى عن الن ب   صل ى هللا عليه وسل م عد 

ف  ني سنة عب اس رضي هللا عنهما وغري   ه.  37مها، ق ت ل  مع عليٍ  بص 

 واإلصابة ،(3804رقم  4/122) الغابة وأسد ،(1863رقم  3/1135) االستيعاب: انظر
 (.5720رقم  4/473)

ن ش ور يي يف فتح (6)  اجمليب القريب ومم ن نسب هذا القول لعم ار بن ايسر رضي هللا عنه الش  
 ، ومل أقف له على إسناد.(1/46)
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 .مجعنيأرضي هللا عنهم  (5)وعلي ٍ  ،(4)وعثمان ،(3)عمر (2)حد قويلأو  ،(1)بن عبد هللا

                                                           

ي يف هناية (1)  املطلب ومم ن نسب هذا القول جلابر بن عبد هللا رضي هللا عنه اجل و ين 
ن ش ور يي يف فتح ،(9/97) ، ومل أقف (9/66) وابن قدامة يف املغن ،(1/46) اجمليب القريب والش  

 له على إسناد.
ما قاال بذلك مث  رجعا عنه( االستذكار  (2) قال ابن عبد الَب  : )وروي عن عمر وعثمان أهن 

 (. 389(، ومثله قال السيبك يي يف االبتهاج يف شرح املنهاج بتحقيق حسن الفيفي )ص 5/342)
( 44رقم  1/46خَب عمر رضي هللا عنه أخرجه سعيد بن منصور يف سننه، ابب اجلد   ) (3)

ع ر ي   أن اجعل من طريق  سعيد بن أيب ب  ر د ة عن أبيه أن  عمر بن اخلطاب كتب إىل أيب موسى األ ش 
 اجلد  أابً فإن  أاب بكر جعل اجلد  أابً. 

 (.  8/315قال ابن حزم: )وهو إسناد اثبت( احملل ى )
 رقم 1/46) سننه، ابب اجلد    يف منصور بن خَب عثمان رضي هللا عنه أخرجه سعيد (4)

 من طريق ل ي ث ابن أيب س ل ي م عن ع ط اء أن  أاب بكر وعثمان وابن عب اس كانوا جيعلون اجلد  أابً.  (46

ب ة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف اجلد   من جعله أابً  ي   وأخرجه أيضًا ابن  أيب ش 
بن عب اس ( من طريق ل ي ث ابن أيب س ل ي م عن طاوس عن أيب بكر وا31208رقم  6/258)

م جعلوا اجلد  أابً.   وعثمان أهن 
خَب عليٍ  رضي هللا عنه أخرجه عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب فرض اجلد    (5)

(، وعنه الب  ي  ه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب من مل ي ور  ث 19057رقم  10/264)
( من طريق ابن ج ر ي ج قال: )أخَبِن عطاء أن  عليًّا كان 12426رقم  6/403اإلخوة مع اجلد   )

 جيعل اجلد  أابً( فأنكر قول  عطاء ذلك عن عليٍ  بعض  أهل العراق.

قال الب  ي  ه ق يي: )الص حيح عن عليٍ  رضي هللا عنه أن ه كان ي شر  ك بني اجلد   واإلخوة ولعل ه 
 جعله أابً يف حكم آخر، وهللا أعلم(.  
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  ،(3)يب حنيفةأوهو مذهب  ،(2)ابعنيكثر الت  أقال  (1)وبه
 
 وابن   ،ِني ز  واختاره امل

ي   ز  و  املر  صر بن ن  د ىل حمم  إسب ذلك ون   ،بانالل   وابن   ،ريجس  
يب منصور أو  (4)

                                                           

 . (ب)ال توجد يف )وبه(  (1)
منهم: عطاء، وطاوس، واحلسن البصريي، وعبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة، وق  ت ادة، وأبو  (2)

 الش ع ث اء، والزيهر يي.

(، وفتح 9/97(، وهناية املطلب )8/122(، واحلاوي الكبري )5/342انظر: االستذكار )
 (. 8/314(، واحملل ى )9/66(، واملغن البن قدامة )12/20الباري )
وهوَ (4/466) املختار لتعليل واالختيار ،(6/59) احلسن بن حملم د انظر: األصل (3)
َ ذ ي   )ص  راجانظر: ضوء الس    ،ةاحلنفيَ مذهب اب  راجي ةشرح و  (،461للك ال   ص) للج ر ج اِن الس  

ي ة للن بت ي يت    )215، وف يض الف ائ ض للم ال  علي الق ار ي )ص (143  (.2/734(، والدير ر الب ه 

يي بعدما ذكر قول أيب يوسف وحمم د بن احلسن: )وعليه س   بعض أن   إال الفتوى وقال الس ر خ 
 مواضع يف ابلصيلح الفتوى اجلد    مسائل يف استحسنوا - هللا رمحهم - مشاخينا نم املتأخرين
 الص حابة، الختالف املشرتك؛ األجري تضمني يف ابلصيلح ن فيت كن ا إذا وقالوا: اخلالف،

 .(29/184) أوىل( املبسوط فيه ابلصيلح فالفتوى أظهر، هنا فاالختالف

يي  يف منح الغف ار: )وي فىت ابألول، وهو السيقوط كما هو مذهب أيب حنيفة(  وقال التيم ر َت ش 
 /أ(.532)ل: 

راجية(.  وقال احل ص ك ف يي يف الدير املختار: )وعليه الفتوى كما يف امللتقى والس  

ي 10/531وقال ابن ع اب دين يف رد   احملتار على الدير املختار ) ( بعد أن ذكر كالم الس ر خ س 
 اإلمام(، أي أيب حنيفة وهو سقوط اإلخوة ابجلد  .  قول على املتون الس ابق: )لكن

ه، صاحب كتاب تعظيم قدر  202 سنة أبو عبد هللا، ولدحمم دَبنَنمص رَالمر ومز ي ،َ (4)
وغريمها، وروى عنه  مسع من حيىي ين حيىي وإسحاق بن ر اه و ي ه الص الة، وكتاب اختالف الفقهاء،

ر م وغريمها، تويف سنة  ََه. 294أبو العب اس الس ر اج وأبو عبد هللا بن األخ 

(، وطبقات الش افعي ة 78رقم  1/277انظر: طبقات الفقهاء الش افعي ة البن الص الح )
ب ة )56رقم  2/246الكَبى للسيب ك ي   )  (. 29رقم  1/41(، وطبقات الش افعي ة البن قاضي ش ه 
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ي   اد  غد  الب  
(1). 

 .(4)حيحه الص  ن  إ :(3)يي ق  ار  الف   (2)وقال
َابلثَ ــــالقائلَجَ ــــواحت  ان  ه ك    ر رضي هللا عن   عم ن  أ يي ق  ه  ي   ا رواه الب       مب :(5)اينون

حابة وسأل الص   ،مرياث ابن ابنه/ خذن أيأراد أا و ا صار جدًّ فلم   ،بتقدمي اجلد    (6)يقول/
املنَب  (7)فوققرأه  ،شبيه اآليتوالت   ،خوةوذكر له زيد بن اثبت املشاركة مع اإل ،عن ذلك

 .(8)(بن اثبتمضيت ما قاله زيد أ ِن   إ) :وقال
                                                           

(، وروضة الط البني 6/482(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )8/122انظر: احلاوي الكبري ) (1)
(، وفتح القريب 498، 1/497(، والت عليق على نظم الآللئ )6/162(، والن جم الوه اج )6/23)

 (.1/46اجمليب )
 )فقال(.  (د)يف  (2)

، ولد سنة هو أبو عليٍ  احلالفمار ق ي :َ (3) ه، له كتاب ي سم ى  433سن بن إبراهيم بن عليٍ  الف ار ق يي
الفوائد، وهو مم ا أماله على امله ذ ب، وله أيضًا فتاوى ُمموعة يف حنو مخسة أجزاء، مسع من أيب 

ل م ة وأيب الغ ن ائ م بن املأم ون وغريمها، وروى عنه الص ائن بن عساكر وأبو سعد ابن  جعفر ابن ال م س 
 ه.   528أيب ع ص رون وغريمها، تويف سنة 

(، وطبقات الش افعي ة لإل سن و ي   744رقم  7/57انظر: طبقات الش افعي ة الكَبى للسيب ك ي   )
 (. 521رقم  2/538(، وطبقات الفقهاء الش افعي  ني البن كثري )871رقم  2/121)

يي يف الس ر  (4)  (.295اج الوه اج )ص نقل قول الفارقي الز ر ك ش 
  أي توريث اإلخوة مع اجلد  . (5)
 أ(.29)يقول بتقدمي( بداية )ج/ (6)
 بداًل من )فوق(.)على(  (ب)يف  (7)
رواه الب  ي  ه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب من ور ث اإلخوة لألب واألم   أو  (8)

 (.12428رقم  6/404األب مع اجلد   )
ار ق طن    وهذه الر    يف سننه، كتاب الفرائض، ابب توريث اجلد ات  واية هي من طريق الد 

( عن زيد بن اثبت، وفيه أن ه كتب له الت شبيه ابلش جرة على قطعة ق  ت ٍب، مث  4140رقم  5/164)
= 

 أ[64]أ/
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 .(1)مجاعاً إحد فكان أنكر ذلك ومل ي  
ب واأل ،هر الكبريو الن  أابلبحر  هللا عنه تشبيه اجلد    (2)رضي/ قل عن علي ٍ ون  

 اقيةىل الس  إاقية والس   ،تني من اخلليجاقيتني املمتد  خيه ابلس  أوامليت و  ،منه خوذأابخلليج امل
ومل يرجع  ،خرى ماءهاخذت األأ حدامهاإ تد  ذا س  إه ن  أال ترى أ ،ىل البحرإقرب منها أ
 .(3)ىل البحرإ

                                                           

= 

، مث  قرأ قطعة الق ت ب  عليهم، مث  قال: إن  زيد بن اثبت قد قال يف  قال: فأتى به فخطب الن اس عمر 
، فأراد أن أيخذ املال كل ه، مال ابن ابنه دون إخوته،  اجلد   قواًل وقد أمضيت ه، قال: وكان أو ل جدٍ 

 فقسمه بعد ذلك عمر بن اخلط اب رضي هللا عنه.  
 وليس فيهما ذكر املنَب، وال ذكر سؤال عمر للص حابة رضي هللا عنهم.

 (.6738رقم  12/21فتح الباري ) قال احلافظ ابن حجر عن إسناده: )قوي(
 ،من ابب الفرائض، كتاب وأم ا سؤال عمر للص حابة فقد رواه الب  ي  ه ق يي يف السينن الكَبى 

 .(12430 رقم 6/405) اجلد    مع األب أو واألم    لألب اإلخوة ور ث
رقم  10/265)ورواه أيضًا عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب فرض اجلد   

عن الش عب    قال: كان من رأي أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما أن جيعال اجلد   ( كالمها19058
أوىل من األخ، وكان عمر يكره الكالم فيه، فلم ا صار عمر جدًا قال: هذا أمر قد وقع ال بد  

 للن اس من معرفته، فأرسل إىل زيد بن اثبت فسأله ... اخل.  
: )ومنقال ا (1) يي  من أو ل فإن   عنهم؛ هللا رضي الص حابة إبمجاع احتج   من أصحابنا لز رك ش 

ديق بكر أبو فيه تكل م  يرثن هلما: وزيدًا وقال عليًّا سأل عمر كان فلم ا أتمل، على فيه وكان الص  
 والش جر، ابلن هر له مثال مث   األب، ش ع ب ة، يعن بينكما حال: له فقاال ؟ ابن ابن أرث وال ابن ابن

 هللا رضي الزيبري وابن عب اس ابن وخالف. منه تلوم على ابلت شريك قوهلما، وحكم إىل عمر فذهب
ا: قال املنذر ابن إن   مث   سكويت، إمجاع إن ه هذا ويف ابإلمجاع، عنهم مسبوق  وفاة بعد اختلفوا إّن 

مه يف فأم ا الص  ديق، راج الوه اج )ص  أحداً  نعلم فال أاي   (.296، 295خالفه( الس  
 ب(.79)رضي هللا عنه( بداية )د/ (2)
رواه الب  ي  ه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب من ور ث اإلخوة لألب واألم   أو  (3)

 (. 12431رقم  6/406األب مع اجلد   )
= 
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 ،ب بغصن منهاواأل ،وأصلها (1)جرةالش  / بساق بن اثبت تشبيه اجلد   وعن زيد 
ىل إقرب منه أخر ىل اآلإحد الغصنني أف ،ذلك الغصن عا منصنني تفر  خوان كغ  واأل

ومل  ،ه املقطوعخر ما كان ْيتصي اآل طع أحدمها امتص  ذا ق  إه ن  أال ترى أ ،جرةصل الش  أ
 .(2)اقىل الس  إيرجع 

                                                           

= 

رقم  10/265ورواه أيضًا عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب فرض اجلد   )
ا إال أن  عليًّ ( كالمها عن الث وري   أن  عمر بن اخلط اب سأل عليًّا، فقال عليٌّ كما قال زيد 19058

، فانش ع ب ت منه ش ع ب ة، مث  انش ع ب ت منه ش ع ب  ت ان، فقا ل: أرأيت لو أن  ماء هذه جعله سياًل س ال 
 ؟ ان يرجع إىل الشيعب  ت ني مجيعاً الشيعب ة الوسطى ي ب س  أك

 ( عن خارجة بن زيد7982رقم  4/377ورواه أيضاً احلاكم يف املستدرك، كتاب الفرائض )
ض ر ب  عليي بن أيب طالب وعبد  هللا بن عب اس رضي هللا عنهم لعمر بن اثبت، عن أبيه، وفيه )و 

 يومئٍذ الس يل يضرابنه ويصرفانه على حنو تصريف زيد( قال احلاكم: هذا حديث صحيح على مثالً 
ي يف الت لخيص.    شرط الش يخني ومل خيرجاه، ووافقه الذ ه ب 

 ب(.74جرة وأصلها( بداية )ب/)الش   (1)
وة لألب واألم   أو رواه الب  ي  ه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب من ور ث اإلخ (2)

 (.12428رقم  6/404األب مع اجلد   )

ار ق طن    وهذه الر     يف سننه، كتاب الفرائض، ابب توريث اجلد ات  واية هي من طريق الد 
ا مثل ه مثل  شجرة نبتت على 4140رقم  5/164) ( عن زيد بن اثبت وفيه: وض ر ب له مثاًل: إّن 

خرج يف الغ صن غ صن آخر، فالس اق  يسقي الغ صن ، فإن قطع  ساق واحد، فخرج فيها غ صن، مث  
 الغ صن األو ل رجع املاء  إىل الغ صن، يعن الث اِن، وإن قطعت الث اِن رجع املاء إىل األو ل. 

 (.6738رقم  12/21قال احلافظ ابن حجر عن إسناده: )قوي( فتح الباري )

رقم  10/265كتاب الفرائض، ابب فرض اجلد   )ورواه أيضًا عبد الر ز اق يف مصن فه،  
(، والب  ي  ه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب من ور ث اإلخوة لألب واألم   أو 19058

 ( كالمها عن الش عب   .12430رقم  6/406األب مع اجلد   )
= 
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 .يي ق  ه  ي   ثران روامها الب   األ وهذان

 .(2)كاالبن  ،ابجلد    (1)طيسق  فلم  ،ختهأب خ يعص   األ ن  أب :صحابلهَالَواحتجَ 
 .(3)باأل م   أك  ،ط ابجلد   ق  س  فال ي   ،بابأل ب يديلولد األ ن  وأب
ة نو  والب   ،بيهأبو أ واجلدي  ،يب امليتأه ابن ن  أمن جهة  ؛قوى من اجلد   أخ األ ن  وأب

 .(4)ةبو  قوى من األ  أ
خوات يرثون حسب خوة واألاإل ن  أو  ،بهن  ال يعص    واجلدي  ،خواتهأب يعص    (5)هن  أو 

 .(7)خبالف ذلك واجلدي  ،(6)والد عصوبة وفريضةمرياث األ
                                                           

= 

رقم  10/265) ورواه أيضًا عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب فرض اجلد   
(، والب  ي  ه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب من ور ث اإلخوة لألب واألم   أو 19058

.12431رقم  6/406األب مع اجلد   )  ( كالمها عن الث وري  
 )تسقط(.  (د)يف  (1)
 للر اف ع ي    الكبري (، والش رح9/91(، والبيان للع مر اِن   )8/123انظر: احلاوي الكبري ) (2)

 .(1/503، والت عليق على نظم الآللئ )(6/483)
، (6/483) للر اف ع ي    الكبري والش رح (،820الت عليقة الكَبى أليب الط ي  ب )ص  :انظر (3)

 .(411واالبتهاج يف شرح املنهاج )ص 
، واالبتهاج يف شرح (6/483) للر اف ع ي    الكبري (، والش رح8/123احلاوي الكبري ): انظر (4)

 .(411املنهاج )ص 
 ه(. )فإن   (د)يف  (5)
م األوالد؛ كتعصيب اإلخوة تعصيب قال املاوردي: )وألن   (6) بون ألهن   أخواهتم، يعص  
 كل  ها األحوال هذه يف واجلدي  منهم، لألنثى الن  صف   وي  ف ر ض   الوجهني، أعلى عن األم   وحيجب
 .(8/123) الكبري به( احلاوي سقوطهم من أوىل اجلد    مبقامسة فكانوا خبالفهم،
 .(411، واالبتهاج يف شرح املنهاج )ص (6/483) للر اف ع ي    الكبري الش رح: انظر (7)
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دليل  (1)ة الفرعوقو   ،وهو العمي  ط فرع اجلد   سق  خ ي  خ وهو ابن األاأل فرع ن  أو 
  .(3)صلة األقو   (2)على

ن إ - (4)مجاعاإل ن  أال إبه  اجلدي / ط  ق  س  ن ي  أخ كذلك فقياسه ذا كان األإو 
من  قل  أ فال ،لكان عن ذصد   (6)قد/ ةدل  و غريه من األأب و القياس على األأ -(5)ثبت

  .(7)عدم سقوطه ابجلد   
 .(8)افعي رضي هللا عنهاِن هو مذهب الش  هذا الث  و 

 ،(9)ر    مع :ني    مجعأم     هللا عنهة رضي     اب    حن الص      ه م    ال ب    د ق    وق
                                                           

 )فرع(.  (د)يف  (1)
 . (د)ال توجد يف )على(  (2)
(، واالبتهاج يف شرح 6/483(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )8/123انظر: احلاوي الكبري ) (3)
 (. 411املنهاج )
 املنهاج شرح يف االبتهاج قال السيبك يي: )إال أن  اإلمجاع من املعتَبين صد ان عن ذلك( (4)

 .(411 ص)
 (.468انظر: )ص  (5)
 أ(.80ان( بداية )د/)قد صد   (6)
 (،411، واالبتهاج يف شرح املنهاج )ص (6/483) للر اف ع ي    الكبري الش رح انظر: (7)

 (. 1/502والت عليق على نظم الآللئ )
(، والش رح 9/92، والبيان للع مر اِن    )(191ص ) املز ِن     وخمتصر (،5/174انظر: األم ) (8)

 (. 6/482الكبري للر اف ع ي   )
كيفية  ابب الفرائض، كتاب الكَبى، السينن يف الب  ي  ه ق يي  عنه أخرجهخَب عمر رضي هللا  (9)

 سعيد حدثن الزيهر ي   قال: من طريق (12432 رقم 6/406) املقامسة بني اجلد   واإلخوة واألخوات
 يقاسم اجلد   أن   قضى عمر أن   ذ ؤ ي ب بن وق ب ي ص ة عتبة، بن هللا عبد بن هللا وعبيد املسي ب، بن

 اإلخوة كثرت املال، فإن ثلث من له خرياً  املقامسة كانت ما لألب واإلخوة واألم    لألب اإلخوة
  الثيلث، وكان لإلخوة ما بقي... إخل. اجلد   أعطي

 (.6738 رقم 12/21) الباري فتح( صحيح: )إسناده عن حجر ابن قال احلافظ

 ب[64]أ/
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ،(2)وعلي ،(1)وعثمان
                                                           

كتاب الفرائض، ابب مرياث اجلد   مالك يف املوط أ،   خَب عثمان رضي هللا عنه أخرجه (1)
ه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب كيفي ة املقامسة بني اجلد   1رقم  2/510) (، وعنه الب  ي  

(، وأيضًا أخرجه عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب 12434رقم  6/407واإلخوة واألخوات )
سعيد بن منصور يف سننه، ابب قول عمر (، و 19062رقم  10/267الفرائض، ابب فرض اجلد   )

(، كليهم من طريق حيىي بن سعيد أن ه قرأ كتااًب من معاوية إىل زيد بن 64رقم  1/50يف اجلد   )
يريد عمر  -اثبت، يسأله عن اجلد   واألخ، فكتب إليه يقول: هللا أعلم، وحضرت اخلليفتني قبلك 

صف، ومع االثنني الثيلث، فإذا كانوا أكثر من ذلك مل يقضيان للجد   مع األخ الواحد الن    -وعثمان 
 ينقص من الثيلث شيئاً، والل فظ لعبد الر ز اق.

ار م يي يف سننه، كتاب الفرائض، ابب قول عليٍ  يف  خَب عليٍ  رضي هللا عنه أخرجه (2) الد 
، إىل عب اس ابن   كتب قال: ( من طريق الش يب اِن    عن الش ع ب    2960رقم  4/1916اجلد   )  عليٍ 

 ت عط ه   وال سدساً، اجلد   أعط   أن عليٌّ: إليه فكتب إخوة، وست ة جبد ٍ  أ تيت   إِن    ابلب ص ر ة: عب اس وابن  
ه . أحداً   بعد 

 (.6738 رقم 12/21) الباري فتح( قوي: )إسناده عن حجر ابن احلافظ قال

ا إخوة ترك إذا ابب الفرائض، كتابوأخرجه أيضاً ابن  أيب ش يب ة يف مصن فه،    واختالفهم وجدًّ
( من طريق ف ر اٍس عن الش ع ب    قال: كتب ابن  عب اس إىل عليٍ  يسأله عن 31222رقم  6/260فيه )

، فكتب إليه: اجعله كأحدهم وامح  كتايب.   ست ة إخوة وجدٍ 

 (.6738 رقم 12/21) الباري فتح( صحيح: )إسناده عن حجر ابن احلافظ قال

ا إخوة ترك إذا ابب الفرائض، وأخرجه أيضاً ابن أيب ش يب ة يف مصن فه، كتاب  واختالفهم وجدًّ
ار م يي يف سننه، كتاب31220رقم  6/260فيه ) اجلد    يف علي ٍ  قول ابب الفرائض، (، والد 

 كيفي ة باب الفرائض، كتاب الكَبى، السينن يف (، والب  ي  ه ق يي 2964، 2962رقم  4/1918)
( كليهم من طريق ش عب ة، عن عمرو 12440رقم  6/408واألخوات ) واإلخوة اجلد    بني املقامسة

بن م ر ة، عن عبد هللا بن س ل م ة، عن عليٍ  أن ه كان جيعل اجلد  أخًا حىت يكون سادساً، والل فظ 
 . ي  

 للب  ي  ه ق 

 12/21) الباري فتح( هللا بن س ل م ةصحيح إىل عبد : )حجر عن إسناده ابن احلافظ قال
 .(6738 رقم
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 .يضاً أ (4)بن احلصني (3)رانم  عن ع   ي  ك  وح   ،(2)بن اثبتوزيد  ،(1)وابن مسعود

                                                           

سننه، ابب قول عمر يف  يف منصور بن سعيد خَب ابن مسعود رضي هللا عنه أخرجه (1)
ا (59 رقم 1/49) اجلد    ، وابن أيب ش يب ة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب إذا ترك إخوة وجدًّ

يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب كيفي ة  (، والب  ي  ه ق يي 31218رقم  6/259واختالفهم فيه )
، عن 12437رقم  6/408املقامسة بني اجلد   واإلخوة واألخوات ) ( كليهم من طريق إبراهيم الن خ ع ي  

ع ب  ي د بن ن ض ل ة قال: كان عمر وعبد هللا يقامسان ابجلد   مع اإلخوة ما بينه وبني أن يكون السيدس 
ن ا ابجلد  ، فإذا جاءك  خريًا له من مقامس ح ف  تهم، مث  إن عمر كتب إىل عبد هللا: ما أراان إال قد أ ج 

كتايب هذا فقاسم به مع اإلخوة ما بينه وبني أن يكون الثيلث خريًا له من مقامستهم، فأخذ بذلك 
. ي  

 عبد هللا، والل فظ للب  ي  ه ق 

 عن حجر ابن احلافظ (، وقال8/309) الص  حة( احملل ى غاية يف إسناد قال ابن حزم: )وهذا
 .(6738 رقم 12/21) الباري فتح( صحيح: )إسناده

خَب زيد رضي هللا عنه أخرجه ابن  أيب ش يب ة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب إذا ترك  (2)
ا واختالفهم فيه ) ار م يي يف سننه، كتاب الفرائض، ابب 31227رقم  6/260إخوة وجدًّ (، والد 

( كالمها من طريق يونس، عن احلسن أن  زيداً كان ي شر  ك 2970رقم  4/1922يف اجلد   ) قول زيد
. ار م ي    اجلد  مع اإلخوة إىل الثيلث، والل فظ للد 

 )عمر(.  (د)يف  (3)
 مل أقف له على إسناد. (4)

ما قامسا اجلد   إىل اثن عشر،  قال ابن اللب ان: )وروي عن ع مر ان بن احل ص ني وأيب موسى أهن 
 (.186وال أعرف ذلك موصواًل، وال اثبتاً( اإلجياز )ص 

وقال ابن حزم: )وأم ا الر  واية عن ع مر ان وأيب موسى رضي هللا عنهما فغري معروفة يعن يف 
 (. 8/322مقامسة اجلد   اثن عشر أخاً له سهم كسهم كل واحد منهم( احملل ى )

عنهما بذلك ليست ابلقوي ة( أي عن ع مران بن احل ص ني وأيب وقال السيبك يي: )والطيرق 
 (.394موسى رضي هللا عنهما، االبتهاج يف شرح املنهاج بتحقيق حسن الفيفي )ص 
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 (البلدان كثر من فقهاءوبه قال األ) :هللا عنه يف املختصر افعي رضيقال الش  
 .(1)انتهى

 .(3)(2)محدأوبه قال مالك و 
م   األ/ (5)منني ي   افعي يف اختالف العراق  الش   (4)وقال

كال القولني خارج عن   ن  إ) :(6)
 .(7)(بعدمهاأخوة سقاط اإلإو  ،القياس

ةر  ي   ر  يب ه  أقال ابن 
 ؛ب مطلقاً ه ليس كاألن  إف ، منهما يدخله خللكالًّ   ن  أيعن ) :(8)

(م   حيجب بن األ هن  أل ؛خوال كاأل ،بما جيعل لأل م   وج واأله ال جيعل له مع الز  ن  إف
(9). 

                                                           

 (. 5/174(، واألم للش افعي   )191انظر: خمتصر املز ِن    )ص  (1)
ض ر ي   )ص 5/341(، واالستذكار )2/511انظر: املوط أ ) (2) (، وشرح الدير ة  الب  ي ض اء لأل خ 

(، واإلنصاف 9/69(، واملغن البن قدامة )4/462(، وحاشية الديس وق ي على الش رح الكبري )87
 (.1/106(، والعذب الفائض )7/305للم ر د او ي   )

 حلسن من احلنفية. وبه قال أبو يوسف وحمم د بن ا (3)
 (.4/467(، واالختيار لتعليل املختار )58، 6/53انظر: األصل حملم د بن احلسن )

، 8/307واد عى ابن  حزم أن حممداً بن احلسن توق ف يف اجلد   يف آخر أقواله، انظر احملل ى )
312  .) 

 . بدون الواو )قال( (ب)يف  (4)
 )بني(.  (ب)يف  (5)
 أ(.75كال( بداية )ب/ إن   م   )األ (6)
 (. 8/297انظر: األم للش افعي   ) (7)
اد يي، صن ف الت عليق الكبري على ابنَأيبَهأرميـ رمة (8) : هو أبو عليٍ  احلسن بن احلسني الب  غ د 

 ر و ز ي   
خمتصر املز ِن    وعل ق عنه الش رح أبو عليٍ  الطَبيي، تفق ه أبيب العب اس ابن س ر ي ج وأيب إسحاق امل

ي وغريه، تويف سنة  ار ق ط ن   ه.345وغريمها، وروى عنه أبو احلسن الد 
، وطبقات الش افعي ة (170رقم  3/256) للسيب ك ي    الكَبى الش افعي ة طبقات: انظر
ب ة قاضي البن الش افعي ة وطبقات (،1214رقم  2/291لإل سن و ي   )  (.78رقم  1/99) ش ه 

راج الوه اج )ص  (9) يي يف الس    (.297نقل قول ابن أيب ه ر يرة الز رك ش 
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 .ن شاء هللا تعاىلإيت بعد ذلك تها أتدل  أرثه و إرث فجهات ذا اشرتكوا يف اإلإو 
َنَممَ َ(1)يَ تمَلَمنزَ الَمَلَأفضَمأمََهَألَمفَـمَرضَ فَمَبَأاحَ صَم)َأي مع اجلد   َ(هَأعَمنَمَمكَأَيَمنَلَمإَ فَم)َ:قال

َثَـأأمََةَ اسمَمقَمالَأ خذ أن إو  ،(3)خ منهمأكان مبثابة   (2)ن قامسهمإأي ف (الَ الَمَيعَ جمَ َثَ لَأو
 .(4)مرانوقد يستوي األ ،نثينياأل كر مثل حظ   لث فالباقي بينهم للذ  الثي 

يان لثيه فالقسمة والثي ل  ث   ن كانوا م  إخوات خوة واألاإل ن  أ :ابطوالضَ   ،س 
 :(7)(6)يف ثالث مسائل (5)/وذلك

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ،(9)ان     ختأخ و أو  دٌّ      ج ،(8)وان     خأو  دٌّ      ج
                                                           

 )املنزلني(. (د)يف  (1)
 )قاسم(.  (ج)يف  (2)
قال سبط املارد يني: )أم ا املقامسة فألن ه  كأخ يف إدالئه ابألب( شرح الفصول املهم ة  (3)

 (. 4/152(، وانظر أيضاً: مغن احملتاج )1/315)
 (. 6/23(، وروضة الط البني )6/484انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (4)
 ب(.29)وذلك يف ثالث( بداية )ج/ (5)
 . بزايدة )فقط( فقط(وذلك ) (د)يف  (6)
، والت عليق على (24، 6/23) الط البني وروضة ،(6/484) للر اف ع ي    الكبري الش رح: انظر (7)

 .(1/504نظم الآللئ )
 وهذه صورهتا:  (8)

   3 3 
1 جد (195)

3

 1 1 
2/1 ب أخوان   2/1  
 وهذه صورهتا:  (9)  املقامسة املالللجد   ثلث   
   3 3  ×2  =6 6 

1 جد (196)

3

 1 2 2 
 أخ 

 2 ب
2 2 

2/1 أختان   2/1 
  املقامسة للجد   ثلث املال       
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 .(1)خواتأربع أو  جدٌّ 
  :(3)فقط (2)مسائل/ وذلك يف مخس ،يه فاملقامسة خريل  ث   ن كانوا دون م  إو 

 .. . . .  . . . . . . . ،(6)ت    خأخ و أو  دٌّ     ج ،(5)ان    ختأو / دٌّ     ج ،(4)خأو  دٌّ     ج
                                                           

 وهذه صورهتا:  (1)
   3 3  ×2  =6  6  

1 جد (197)

3

 1 2 2  
4/1 2 ب أخوات 4   4/1   
  املقامسة للجد   ثلث املال  

 
 ب(.80)مسائل فقط( بداية )د/ (2)
 وشرح ،(24، 6/23) الط البني وروضة ،(6/484) للر اف ع ي    الكبري الش رح: انظر (3)
 (.319 -1/317) املهم ة الفصول
 وهذه صروهتا:  (4)

  2 
 1 جد (198)

  1 أخ 
 وهذه صورهتا:  (5)

  4 
 2 جد (199)

  2/1 أختان 
 وهذه صورهتا:  (6)

  5 
 2 جد (200)

 2 أخ  
  1 أخت 

 أ[65]أ/
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 .(2)ختأو  جدٌّ  ،(1)خواتأوثالث  جدٌّ 
مثلة وذلك فيما سوى األ ،له من املقامسةلث خري ني فالثي ل  ث   فوق امل   (3)ن كانواإو 
 .(4)املذكورة

ا هن  أل ؛مي خذ األي ما أتل  ث   م   خذ اجلدي أذا اجتمعا إ م  واأل اجلد   ن  لث أبو و ج  ه  اعتبار الثي 
 (5)ن ال ينقصونأفوجب  ،دسمن السي  م  خوة ال ينقصون األواإل ،لثال الثي إخذ ال أت
 .(6)دسعف السي من ض   اجلد  

                                                           

 وهذه صورهتا: (1)

  5 

 2 جد (201)

 3/1 أخوات 3 
 

 وهذه صورهتا:  (2)

  3 

 2 جد (202)

 1 أخت 
 

 )كان(.  (ب)يف  (3)
 ، وشرح(24، 6/23) الط البني وروضة ،(6/484) للر اف ع ي    الكبري الش رح: انظر (4)
 (.1/319) املهم ة الفصول
 .وهو الص واب ينقصوا(ال ) (د)يف  (5)
(، وشرح 164، 6/163(، والن جم الوه اج )6/484انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (6)

 (. 4/152(، ومغن احملتاج )1/315الفصول املهمة )
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ََ:تنبيهات
كم على ماستوى الثي  (1)ذاإ)/ :ةم  ت   يف الت  يل   و  قال املت    :لو  األ خوذ ألث واملقامسة حي 

فالعبارة املوافقة  ،وال ذكر للمقامسة ،لث هو املذكور يف القرآنالثي  ن  أل ؛لثه الثي ن  أ اجلد   
وال يف  ،ال يف احلكم ،ثرٌ أوال يظهر هلذا االختالف  ،لنظم القرآن ال معدل عنها

  :وفيه نظر من وجوه ،(2)انتهى (ةال يف املعاد  إاحلساب 
 ،من ذلك اجلد    ةقوغريها فما عال م   ذا ذكر يف القرآن يف األإلث الثي  ن  أ :حدهاأ
لث من رثه الثي إعلى  (3)ليلالد  كذلك   ،ه ابملقامسة من غري القرآنرثإليل على الد   ن  أفكما 

 .(4)غري القرآن
 (6)ه يظهر فيما لون  إف ؛ممنوع (ثر يف احلكمأيظهر لالختالف  (5)ال) :قوله :اثنيها

                                                           

 ب(.75)إذا استوى( بداية )ب/ (1)
ليت )ص  (2) رة املت  و يل يف الت ت م ة (، ونصي عبا186، 185انظر: الت ت م ة، حتقيق: مجيلة س 

ا اخرتان  هي: )فأم ا إذا كان معه أخوان، أو أخ وأختان، فالثيلث واملقامسة سواء، فيأخذ الثيلث، وإّن 
عبارة الثيلث؛ ألن  نص  القرآن ورد ابلثيلث يف حق   من له والدة وهي األم، ومل يرد نصي القرآن 

ارة توافق نظم القرآن ال نلغيها، وليس يظهر لالختالف فائدة يف ابملقامسة، فإذا أمكننا اعتبار عب
 األحكام، ولكن يظهر يف طريق احلساب يف مسائل املعاد ة(.

 . بداًل من )الد ليل()أكد ابلقائل(  (د)يف  (3)
الت هذيب قال الب  غ و يي: )وإذا است  و ت املقامسة والثيلث يتلف ظ  ابلثيلث؛ تسهياًل للحساب(  (4)

(5/38.) 

 (.6/23(، وروضة الط البني )6/484وانظر: الش رح الكبري للرافعي )

وقال سبط املاردين : )واألوىل الت عبري ابلثيلث دون املقامسة؛ لقول  بعض أصحابنا: مهما 
أمكن األخذ ابلفرض كان أوىل؛ لقو ة  الفرض، وتقدمي ذوي الفروض على العصبة( شرح الفصول 

 (.1/316املهم ة )
 . بزايدة الواو )وال( (د)يف  (5)
 )إذا(.  (ج)يف  (6)
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 .(1)ىكثلث ما يبق  ،أوصى جبزء بعد الفروض
  .(2)لم  أفليت ،ةثر يف املعاد  مل يظهر ظهور األ (ةال يف املعاد  إ) :قوله :اثلثها

اس  مخ   / :اِنالث  / 
 ،لث وهو ثالثةخذ خمرج الثي ن أتأ :وطريقه ،هث  ل  املال أكثر من ث    (3)

فهذا هو  ،مخسة عشر فيبلغ (4)حدمها يف االخرأفتضرب  ،مس وهو مخسةوخمرج اخل  
 .(6)ليهإك حتتاج ن  إل ذلك فم  أفت ،(5)ةسيه ست  ومخ    ،ه مخسةث  ل  فتجد ث    ،املال املطلوب

 ،ةلث وهو ثالثخذ خمرج الثي ن أتأ :وطريقه ،(7)عيهب  كثر من س  أوكذا ثلث املال 
 هذا هو العددف ،وعشرين حداً أفتضرب سبعة يف ثالثة فتبلغ  ،بعةبع وهو سوخمرج السي 

 ،(8)ةكثر من ست  أ ةٌ ع  ب   وس   ،ةيه ست  ع  ب   وس   ،سبعة ثهل  فتجد ث    ،املطلوب
                                                           

 (. 1/372(، هناية اهلداية )1/317انظر: شرح الفصول املهم ة ) (1)
املعاد ة( قد بي نه بعد  مسائل يف احلساب طريق يف يظهر مراد املت  و يل  يف قوله: )ولكن (2)

دٌّ، وأخ ألب وأمٍ ، وأختان ألب، فإذا عَبان بعبارة املقامسة هذه العبارة مباشرة بقوله: )بيانه: ج
حنتاج أن نضع أصل املسألة من ست ة: للجد   سهمان، ولألخ سهمان، ولكل   أخت سهم، مث  أيخذ 
األخ الس همني من األختني، وإذا ذكران عبارة الثيلث نضع أصل املسألة من ثالثة: واحد للجد  ، 

 (.188، 187ت م ة )ص والباقي لألخ(. الت  
 أ(.81ا املال( بداية )د/س  )مخ    (3)
 للمباينة، ألن  الن ظر بني املخرجني يكون ابلن  سب األربع.  (4)
1خم    رج الثيلث  (5)

3

2، وخم    رج اخل م س     ني 3=  

5

 ، وألن   ه بني املخرج    ني تباين تضرب 5=  
، ومخ  س اخلمسة 5=  3÷  15، فثلث اخلمسة عشر هو 15=  5×  3أحدمها يف اآلخر فينتج 

ت ة أكَب من اخلمسة، فإذًا اخل م س ان 6=  2×  3، ومخ  س اه هو 3=  5÷  15عشر هو  ، والس  
 أكَب من الثيلث. 

 (.48، 1/47(، وفتح القريب اجمليب )1/369انظر: هناية اهلداية ) (6)
 )سبعة(.  (د)يف  (7)
1خم    رج الثيلث  (8)

3

2، وخم    رج الس ب  ع     ني 3=  

7

 ، وألن   ه بني املخرج  ني تباين تضرب 7=  
، وس بع الواحد 7=  3÷  21، فثلث الواحد والعشرين هو 21=  7×  3أحدمها يف اآلخر فينتج 

ت ة، فإذًا الثيلث  ، والس بعة أكَب من6=  2×  3، وسبعاه هو 3=  7÷  21والعشرين هو  الس  
 أكَب من الس ب  ع ني.

 ب[65]أ/
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 .يهل  ث   كثر من م  أ ذا كان مع اجلد   إليه فيما إ (1)حتتاجوهذا 
 (2)على/ ه ال فرقن  أمع  ،خوةمع اإل اب اجلد   أقد خيرج  ف ابجلد   تعبري املصن    :الثالث  

 احتماالً  (3)مامونقل عن اإل ،ول فصل احلجبأيف  يي ع  اف  املذهب املنصوص كما قاله الر  
 .(5)هعد  لب   ؛وتسقط عصوبته ،خوةوالباقي لإل ،دسله السي  (4)أن  

َكَمإ َوَم)َ:قال َثَألَأوَثَـأأمََةَأاسمَمقَمالَأَةَأالثَمالثَ َلَ ازَ نَمالَمَلَأفضَمأمََهَألَمفَـمَرضَ فَمَبَأاحَ صَمَهَأعَممَمَانَمن
 .(الَ الَمَيعَ جمَ َسَأدَأوَسَأأمَ)أي بعد نصيب ذي الفرض  (يقَ اَبَممَم

 .(8)خأمن تنزيله منزلة  (7)املقامسة فلما سبق (6)ام  أ

                                                           

 )حيتاج(.  (ج)يف  (1)
 أ(.76)على مذهب( بداية )ب/ (2)
، وانظر قوله يف هناية املطلب ) (3)  (. 9/82املراد به اإلمام اجل و ين 
 ه(. )أن   (د)يف  (4)
 عال، وإن اجلد  ، ته: )وأبوقاله الر اف ع يي يف أو ل فصل بيان العصبات وترتيبهم، ونصي عبار  (5)

 نص   ما هذا والبعيد، القريب على االسم ووقوع اجلدودة، لقو ة يتقامسون األخ، مع كاجلد    األخ مع
 يسقط ال اجلد    أاب أن   -األصحاب  يعن - ذلك يف رأيت ه   الذي اإلمام املذهب، وقال وهو عليه،

 شيء، هذا من القلب ويف: قال مث   لألخ، والباقي السيدس، له بل األخ، يقاسم ال ولكن ابألخ،
 (.6/474عليه كما ي  ب د ي االحتماالت( الش رح الكبري للر اف ع ي   ) املنصوص املذهب وأبدى

راج 424، 423)ص  وانظر أيضاً: االبتهاج يف شرح املنهاج بتحقيق حسن الفيفي (، والس  
ي   )ص   (. 6/165(، والن جم الوه اج )301الوه اج للز رك ش 

 زايدة )يف(.  (د)يف  (6)
 (.485انظر: )ص  (7)
 الوه اج والن جم ،(6/484) للر اف ع ي    الكبري والش رح ،(5/38) للب  غ و ي    الت هذيب: انظر (8)

(6/164.) 
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ذا خرج إف ،خذ ثلث مجيع املالمل يكن صاحب فرض أل ه لوا ثلث الباقي فألن  م  أو 
 .(1)ف من املالل  قدر الفرض ت   وكأن   ،خذ ثلث الباقيأا الفرض مستحقًّ  ر  د  ق  

 .(2)وىلأخوة فمع اإل ،والدمع األه ال ينقص عنه ن  ا سدس مجيع املال فألم  أو 
 ،وبنت االبن ،البنت :ةخوة ست  واإل الوارثون مع اجلد    (3)الفروض/ صحابأو 

 .(4)وجةوالز   ،وجوالز   ،ةواجلد   ،مي واأل
 .(6)ربعةأحوال خوة صاحب فرض فاألواإل اجتمع مع اجلد    (5)ذاإو 

وتسقط  ،عائالً / دسالسي  (7)فللجد   / ،ن تستغرق الفروض مجيع املالأ :وىلاأل
 .خوةاإل

                                                           

، والن جم الوه اج (6/484) للر اف ع ي    الكبري والش رح ،(5/38) للب  غ و ي    الت هذيب: انظر (1)
 (.4/152(، ومغن احملتاج )6/164)

 (.4/152) احملتاج ومغن ،(5/38) للب  غ و ي    الت هذيب: انظر (2)

 -ة( قال السيب ك يي: )ونقل األستاذ أبو منصور اإلمجاع على أن ه ال ينقص عنه يف هذه احلال
(، ونقل 421االبتهاج يف شرح املنهاج بتحقيق حسن الفيفي )ص  -أي ال ينقص عن السيدس 

 (.6/164) الوه اج الد م ري يي أيضاً قول األستاذ أيب منصور يف كتابه الن جم
 أ(.30)الفروض الوارثون( بداية )ج/ (3)
(، وروضة الط البني 6/484(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )5/38) انظر: الت هذيب للب  غ و ي    (4)

(6/24.) 

قال السيب ك يي: )واملمكن اجتماعهم معهم أربعة: البنت، وبنت االبن، وأحد الز وجني، 
 (.  421وواحدة إم ا أم، وإم ا جد ة( االبتهاج يف شرح املنهاج، بتحقيق حسن الفيفي )ص 

 )وأما إذا(.  (د)ويف  ،)فإذا( (ب)يف  (5)
(، 49، 1/48وفتح القريب اجمليب ) ،(485، 6/484) للر اف ع ي    الكبري انظر: الش رح (6)

 .(147 -1/144وكشف الغوامض )
 ب(.81دس( بداية )د/السي  )فللجد    (7)

 أ[66]أ/
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ىل مخسة إوتعول  ،صلها من اثن عشرأ ،خأو  وجدٌّ  مٌّ أزوج وابنتان و  :مثاله
 .(1)عشر

 ،دسفتعول بتمام السي  ،دسقل من السي أن يفضل عن الفروض أ :انيةاحلالة الث  
 .يضاً أخوة وتسقط اإل
 .(2)ىل ثالثة عشرإوتعول  ،عشر صلها من اثنأ ،خأو  زوج وابنتان وجدٌّ  :مثاله

 .خوةوتسقط اإل ،في عطى للجد    ،عن الفروض سدس (3)ن يبقىأ :الثةاحلالة الث  
  .(5)خأو  وجدٌّ  (4)مٌّ أو / زوج :مثاله

 وهذه صورهتا:  (1)                                                           
   12 ← 15 

1 زوج (203)

4

 3 
2 بنتان 

3

 8/4 
1 أم 

6

 2 
1 جد 

6

 2 
 وهذه صورهتا:  (2)                          أخ شقيق أو ألب 
   12 ← 13 

1 زوج (204)

4

 3 
2 بنتان 

3

 8/4 
1 جد 

6

 2 
 )بقى(.  (د)يف  (3)                        أخ شقيق أو ألب 

 ب(. 76( بداية )ب/وجدٌّ  )وأمٌّ  (4)
 وهذه صورهتا:  (5)

   6 
1 زوج (205)

2

 3 
1 أم 

3

 2 
1 جد 

6

 1 
                        أخ شقيق أو ألب 
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وفر األ فللجد    ،كثر من سدس املالأن يكون الفاضل عن الفروض أ :ابعةالر   احلالة
 .املقامسةو أ ،و سدس مجيع املالأ ،من ثلث الباقي

   صلها من مثانية عشرأ ،خوةإ (1)ومخسة ة وجد ٍ فثلث الباقي خري له يف جد، 
 .(2)خ سهمانأ لكل    ،خوةلإل والباقي ،مخسة وللجد    ،ة ثالثةللجد  
   (3)من اثن عشر وتصحي  ،ةصلها من ست  أ ،خأو  ة وجد ٍ واملقامسة خري له يف جد. 
  (4)خأو  وابنتني وجد ٍ وسدس مجيع املال خري له يف زوجة. 

                                                           

 )ومخس(.  (د)و  (ب)يف  (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

   18 
1 جد ة (206)

6

 3 
1 جد 

3

 5 ب 
  10/2 ب إخوة أشقاء أو ألب 5 

 وهذه صورهتا:  (3)
   6 6  ×2  =12 

1 جد ة (207)

6

 1 2 
 جد 

 5 ب
5 

  5 أخ شقيق أو ألب 
 وهذه صورهتا:  (4)

   24 
1 زوجة (208)

8

 3 
2 بنتان 

3

 16/8 
1 جد 

6

 4 
  1 ب أخ شقيق أو ألب 
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 صلها من أ ،بو ألأبوين خوين ألأو  يف زوج وجد ٍ  الثة للجد   حوال الث  وتستوي األ
 .(1)ةمن ست   وتصحي  ،اثنني

ََلَمصَماَحَممَمَونَمذَأخَأيَمَثأَ َ،د َ عَاجلَممَمَبَ الَمَدَملَمونَوَميعدَ َم َ الَأوَمَبَ الَمَدَألمَوَموَم)َ:قال َيف 
َإ ََبَ الَمَدَ لَميَوَميدَ أَم َتَمأَمال َمَ َختاَ أأََونَمكَأن َأمََ،صفَ الن َ َامَمتمَمَذَأخَأأتَمفَـمَ،م َ أأَوَمَبَ أَمن َيَ ختَمأَأو

ب فحكم بوين وألأل (2)خواتأخوة و إ ذا اجتمع مع اجلد   إأي َ(يَ ثمَلَأالثَـ َامَمتمَمَانَ ذَمخَأتمأ/فَـم
  :فيكون له ،ما سبق اجلد   

 فرض. (5)مل يكن معه ذو (4)نإ (3)ثلث مجيع املال واملقامسة :مرين منخري األ
والد  أ دي ع  وت    ،نفنيحد الص   أال إكما لو مل يكن معه   ،(6)ذا كانإالثة مور الث  وخري األ

  .القسمة (7)ب /يفوالد  األأ بوين على اجلد   األ
                                                           

أصلها من اثنني فيما عدا إذا جعلنا للجد   السيدس، فأصلها من ست ة؛ الجتماع نصف  (1)
 وهذه صورهتا:  وسدس،

   6  2 2  ×3  =6  2 2  ×3  =6 

1 زوج (209)

2

 3 1

2

 1 3 1

2

 1 3 

1 جد 

6

 1 1

3

 ب 
1 

1 
 1 ب

1 

 2/1 2/1 ب 2/1 ب أخوان 

 للجد   املقامسة للجد   ثلث الباقي للجد   سدس املال  
 

 )أو أخوات(.  (ج)يف  (2)
 )أو املقامسة(.  (ب)يف  (3)
 )إذا(.  (د)يف  (4)
 . (ب)يف  ال يوجد الثة إذا كان كما لو مل يكن معه()ذو فرض وخري األمور الث   قوله: (5)
 . بزايدة )معه( معه(إذا كان )( د)يف  (6)
 أ(.82)يف القسمة( بداية )د/ (7)

 ب[66]أ/
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كر مثل للذ   ،بوين ذكر فالباقي هلموالد األأن كان يف إته فحص   (1)خذ اجلدي أذا إف
ىل إدة             خذ الواحأن مل يكن فيهم ذكر فتإو  ،بوالد األأوتسقط  ،نثينياأل حظ   

وقد  ،لثني شيءوال يفضل عن الث    ،(3)لثنيالثي  (2)ىلإ داً            تان فصاع    ن والث    ،ف             صالن   
 .مثلة ذلكأ (5)يتأ/وسي ،(4)بوالد األفيكون أل ،صف شيءيفضل عن الن   

 نسوا بشيء اثلث.أواست ،وجيهنوعني من الت   (7)ةذكروا للمعاد   (6)وقد/ 
ن أخوان واراثن فجاز أجبه عن نصيبه حيشخص له والدة  اجلد   ن  أ :وعنيحد الن  أ

ث     لن الثي     ها ع    ما حيجب    ك  ،م   كاأل  ،ري وارث    وان وارث وغ    خأه     حيجب
                                                           

 . (د)ال توجد يف )اجلد(  (1)
 . (ب)ال توجد يف )إىل(  (2)
قال السيبك يي: )واملراد ابلن  صف والثيلثني نصف مجيع املال، وثلثا مجيع املال، سواء أكان  (3)

يف املسألة صاحب فرض أم مل يكن، واملراد يكون الن  صف للواحد، والثيلثني لالثنني فصاعدًا إذا 
ليه( االبتهاج يف فضل، وإال فقد يكون الفاضل عن ذوي الفروض واجلد   أقل  من الن  صف فال يزاد ع

 (. 431شرح املنهاج )ص 
(، 431، 430(، واالبتهاج للسيبك ي   )ص 487، 6/486الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (4)

 (. 154، 4/153ومغن احملتاج )
 أ(.77مثلة( بداية )ب/أ)وسيأيت  (5)
 )فقد ذكر(.  (د)يف  (6)
 املع اد ة لغة: من العد   وهو اإلحصاء.  (7)

اها عند الفرضيني: أن ي  ع د  أوالد  األبوين أوالد  ألب على اجلد   يف القسمة؛ لينقص ومعن
 بذلك نصيب اجلد  .

(، والت لخيص 3/281ولسان العرب ) ،(2/69) عياض للقاضي األنوار انظر: مشارق
(، والفوائد 3/1063(، وعجالة احملتاج )1/388) (، والكايف للص ر د يف    1/207للخ َب  ي   )

نش ور ي ة )ص   (.101، 100الش  

 أ[67]أ/
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 .(2)حيجبها وارث وغري وارث (1)خوان واراثنأ
ذا اجتمع إف ،خوة يرثون لو انفردوا مع شخص له والدةإب والد األأ ن  إف يضاً أو 

ذا اجتمع إ م   واأل م   والد األأك  ،ومل يرثوا (3)رث حجبواخوة عن اإلمعهم من ْينع اإل
  .(5)اجلدي  (4)/معهم

ضافة ب ابإلخي من األأان و أ :يقول للجد   بوين األخ من األ ن  أ :اِنوع الث  الن  
ون خوة يردي اإل ن  أوهذا كما  ،تهحص   ذ  خ  آبه و  حجبه فأزامحكأان الذي أو  ،ليك سواءإ/

م   خذ ما نقصوا من األب حيجبهم وأيواأل ،دسىل السي إلث من الثي  م  األ
(6). 

م   خ من األذا اجتمع األإقوا بني ما حنن فيه وبني ما وفر  
خ من واأل مع اجلد    (7)

 (8)ن  أب ؛تهحص   ذ  خ  آحجبه فأزامحك به و أان الذي أ :حيث ال يقول اجلدي  ،بويناأل
 ،جهتان خمتلفتان (9)ةود  د  ة واجل  خو  واأل   ،خٍ أعن  خٌ أن ينوب أفجاز  ،ة جهة واحدةو  خ  األ  

 .(10)خنصيب األ اجلدي  ن يستحق  أفال جيوز 
                                                           

  . (ب)ال توجد يف )واراثن(  (1)
 للر اف ع ي    الكبري (، والش رح853الت عليقة الكَبى للقاضي أيب الط ي  ب )ص : انظر (2)

 .(1/388(، وهناية اهلداية )428، واالبتهاج للسيبك ي   )ص (6/488)
 . (د) )حجبوا( ساقطة من (3)
 ب(.30( بداية )ج/)معهم اجلدي  (4)
ي   )ص (6/488) للر اف ع ي    الكبري الش رح: انظر (5) راج الوه اج للز رك ش  (، وهناية 305، والس  
 .(1/388اهلداية )
احملتاج ، ومغن (1/388) اهلداية وهناية ،(6/488) للر اف ع ي    الكبري الش رح: انظر (6)

(4/153). 
 . (د)ال توجد يف )األم(  (7)
 (. )فإن   (ب)يف  (8)
 (. وجهتان واجلدي واإلخوة ) (د) يفو  ( )واإلخوة واجلدي جهتان(،ب)يف  (9)
 اهلداية وهناية (،428، واالبتهاج للس بك ي   )ص (6/488) للر اف ع ي    الكبري الش رح: انظر (10)

 .(4/153) احملتاج ، ومغن(1/389)

 ب[67]أ/
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ليس  ب املعدود على اجلد   ولد األ :ن يقالأهذا  (1)منوىل أو ) :يي ع  اف  قال الر  
ع د   (2)/ولو ،ان  ور على ما بي   ا قسم له يف بعض الصي مم   ذ قسطاً     خبل أي ،داً   بأروم     مبح
ة اد  املع   (3)فال يلزم من تلك ،بداً أ بوين كان حمروماً خ من األعلى األ م   من األ خ  األ اجلدي 

 .(4)(ةاد  هذه املع  
 د  ع  ن ي   أجيوز ) :(7)مساعيل املالكيي إفقد قال القاضي  (6)االستئناس (5)ام  أ/ و 

وصى مبئة درهم أه لو ن  أال ترى أ ،تهخذ حص  وأي ،خذ شيئاً نسان على غريه من ال أياإل
 ،مئتان (9)وثلثه ،لث لبكرالثي  (8)وجبميع ،ومبا يبقى من ثلث ماله بعد املئة لعمرو ،لزيد

                                                           

 )يف(.  (د)يف  (1)
 ب(.82)ولو عد  اجلد( بداية )د/ (2)
 . (ب)ال توجد يف )تلك(  (3)
 احملتاج ومغن ،(428 ص) للس بك ي    ، وانظر: االبتهاج(6/488) للر اف ع ي    الكبري الش رح (4)

(4/153.) 
 ب(. 77ا اإلستئناف( بداية )ب/)وأم   (5)
 )االستئناف(.  (ب)يف  (6)
، األز د يي القاضيَإساعيل (7) : هو أبو إسحاق إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل اجل ه ض م يي

ه، صاحب كتاب أحكام القرآن، 199ه، وقيل سنة  200، ولد سنة املالكيي  ،يي صر  الب  موالهم، 
وغريمها، وروى عنه أبو القاسم الب  غ و يي  وكتاب املوط أ، مسع من حمم د بن عبد هللا األنصاري   والق ع ن ب    

 ه.  282وحيىي بن ص اع د وغريمها، تويف فجأة سنة 

ه ب )157رقم  13/339انظر: سري أعالم النيبالء ) (، 2رقم  1/282(، الد  يب اج املذ 
 (.55رقم  1/65وشجرة النيور الز ك ي ة )

 . بزايدة )ثلث( (الثيلث )ثلث (ج)يف  (8)
 )وثلث(.  (د)يف  (9)
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 ،وصى لكألث كما وصى لنا ابلثي أ :(2)ويقول ،يف قسمة بكر (1)ل عمراً دخ  ي   زيداً  ن  إف
 ،خذ مجيع املئةوأي ،املئة (4)ستوف  أما مل  خذ شيئاً ن أتأليس لك  :لعمرو (3)يقول مث  

 .(5)(وحير م  عمراً 
من /منع  (6)صحابمن األ ن  أ ج ٍ     ك    ي ابن      ر القاض    ن ذك    لك: )يي     ع  اف  ر      قال ال

 .(7)(ى بني زيد وعمرو يف املئةوسو   ،لةأاملس
َحَممَمَونَمذَأخَأيَمَثَ ) :قوله :تنبيه ََلَمصَما َيدَ أمََ(8)يف   ضرب (بَ الَمَدَ والمَأَمي

ما  أي ،ا هو كالم تقديريّن  إو  ،(11)قذ ليس هناك دفع واسرتداد حمق  إ ؛(10()9)استعارة
 .(12)بوينخ من األىل األإل وحيو   ،إليهدفع قسم وجعل ابمسه ال ي  

                                                           

  وهو خطأ.)عمرو(  (ب)يف  (1)
 )وتقول(. (د)يف  (2)
 )تقول(.  (د)يف  (3)
 )يستوف(.  (د)يف  (4)
 للر اف ع ي    الكبري (، والش رح855، 854الت عليقة الكَبى للقاضي أيب الط ي  ب )ص  :انظر (5)

 (.429، 428 ص) للس بك ي    ، واالبتهاج(6/488)
 حابة(.)الص   (د)يف  (6)
 . (429 ص) للس بك ي    (، وانظر: االبتهاج6/488الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (7)
 . (ب)وجد يف يال قوله: )يف أيدي(  (8)
 )استعانة(.  (د)يف  (9)
 االستعارة: هي تشبيه ح ذ ف  أحد طرفيه، فعالقتها املشاب  ه ة دائماً. (10)

 (. 124(، والبالغة الواضحة )ص 169انظر: علم البيان لعبد العزيز عتيق )ص 
 )حيقق(. (د)يف  (11)
  (.أ33/ل) البهي ة واألنوار (،489، 6/488انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (12)

= 

 أ[68]أ/
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  .(2)خواتخوة واألأي مع اإلَ(د َ اجلَمَلَأائَ سَممَمَالَأعَمتَـأَ(1)المَوَم)َ:قال
والعصبة  ،هن  ب  فيعص    ،خأخوات كان كذا اجتمع مع األإ اجلد   ن  ا مل تعل ألّن  إو 

، (3)بسببهن  لة أوال تعال املس ،معه وال يفرض هلن   ،صحاب الفروضأخذ الباقي عن أت
 ؛(4)كما سبق  ،ذا اجتمع معه بنتان وزوجإلة فيما أعال املسوت   ن كان قد يفرض للجد   إو 
  .(5)ةود  د  ه صاحب فرض ابجل  ن  أل

                                                           

= 

قال ابن اللب ان: )وبعض الفرضيني إذا انفرد اجلدي بفرض جيعل الباقي بني األخت لألب 
، والص واب: إذا انفرد اجلدي بفرض أن  واألم   وولد األب، مث  يردي ولد األب على ولد األب واألم  

لولد األب،  ي فرض لألخت لألب واألم   الن  صف إذا كان الباقي أكثر من الن  صف، وجيعل الباقي
ا دخلوا يف  ؛ ألن  ولد األب إّن  فإن كان الباقي أقل من الن  صف حولته )جعلته( لولد األب واألم  
القسمة مع اجلد   لتنقصه ابملقامسة، فإذا انفرد اجلدي بفرض فال معىن ملقامسة ولد األب لولد األب 

( اإلجياز )ص   (. 192واألم  

 (. 443(، واالبتهاج للسيبك ي   )ص 6/489لر اف ع ي   )وانظر أيضاً: الش رح الكبري ل
 . بدون )ال( وهو خطأ (مسائل اجلد    وتعالقال: ) (د)يف  (1)
قال ابن الل ب ان: )زوجة وأم وابنتان وأخت وجدٌّ: للز وجة الثيمن، ولألم   السيدس،  تنبيه: (2)

لت إىل سبعة وعشرين، فإن قيل: فإن  زيدًا ال ي ع يل ولالبنتني الثيلثان، وللجد   السيدس يف قوهلم، عا
ا هي من مسائل الصيلب،  مسائل اجلد   فكيف أعال هذه؟ قيل: ليست هذه من مسائل اجلد  ، وإّن 

 (. 223ومسائل اجلد   هي اليت يرث فيها اإلخوة واألخوات( اإلجياز )ص 
ب(، ومغن احملتاج 33نوار البهي ة )ل/(، واأل6/489انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)

(4/154 .) 
 (.204سبق تصويرها يف اجلدول رقم ) (4)
راج 6/25(، وروضة الط البني )6/489) للر اف ع ي   رح الكبري انظر: الش   (5)  الوه اج(، والس  
ي     .(4/154) احملتاجمغن و  ،(309 ص) للز رك ش 
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َ)إَ َ:قال َيف  و أبوين أل (1)/أي (ختَ أأَوَمَ،دَ جَموَمَ،مَ أأَوَمَ،وجَ زَمَ:يَمهَ وَمَة ،ي َرَ دَمكَ َالَمال
َمَ هَمنَـ إَ فَم)ب أل وج فللز   (2)أي (ينَمشرَ عَ وَمَةَ بعَمنَسَممَ َحَ صَ تمَوَمَ،ةَ سعَمىلَتَ إ ََولَأعَأتـمَوَمَ،ةَ تَ نَسَ ا
 مث   ،ختفتعول بنصف األ ،صفخت الن   ولأل ،دسالسي  وللجد    ،لثالثي  م   ولأل ،صفالن   
م  س  ت  ق  ي   

ال ينقسم عليهما  (5)ونصيبهما ،لثانله الثي  ،أثالاثً  (4)هماي  نصيب    خت  واأل اجلدي  (3)
سبعة  (7()6)فاضرب ثالثة يف تسعة /يبلغ ،ربعة ال تنقسم على ثالثةأ ن  إف ،ثالاثً أ

 .(9)ربعةأخت ولأل ،مثانية وللجد    ،(8)ة/ست   م   ولأل ،وج تسعةللز   ،وعشرين
وال سبيل  ،صل فرضهأىل إرجع  اجلد   ن  ورة ألخت يف هذه الصي ا فرض لألّن  إو / 

ه ألن   ؛سم املبلغان بينهماا ق  ّن  إو  ،ىل فرضهاإ يضاً أ (10)هي ت  فرجع   ،سقاطهاإىل إ
                                                           

 أ(.78)أي ألبوين( بداية )ب/ (1)
 . (د)ال توجد يف )أي(  (2)
 )تقسم(.  (د)يف  (3)
 )نصيبها(.  (د)يف  (4)
 )ونصيبيهما(.  (ب)يف  (5)
 )تبلغ(.  (د)و  (ب)يف  (6)
 أ(.83)تبلغ سبعة( بداية )د/ (7)
 أ(.31( بداية )ج/ة وللجد   )ست   (8)
 وهذه صورهتا:  (9)

   6 ← 9 9  ×3  =27 
(210) 

 
1 زوج

2

 3 9 
1 أم

3

 2 6 
1 جد

6

 1 
3 

8 
1 أخت شقيقة أو ألب

2

 4  
 . (ب)ال توجد يف )هي(  (10)

 ب[68]أ/
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 ،حمف  ف رض هلا ابلر   ،(1)واإلخوة كما يف صور اجلد     ،ال سبيل إىل تفضيلها على اجلد   
 .(2)لةأبه املس هت  ج   هذا ما و   ،للجانبني عصيب رعايةً وقسم بينهما ابلت  

ال أ ،ىل الفرضإ ن رجع اجلدي إو  ن تسقطأ ا عصبة ابجلد   وقياس كوهن  ) :يي ع  اف  قال الر  
 (3)وللجد    ،دسالسي  م   ولأل ،لثانللبنتني الثي  :ختأو  وجد ٍ  م ٍ أ نقول يف بنتني و ان  أترى 

ال إ خذن  البنات ال أي ن  أومعلوم  ،(4)ا عصبة مع البناتهن  أل ؛ختوتسقط األ ،دسالسي 
 .(5)انتهى (الفرض
 :جيب عنه من وجهني أ  و 
قدير ابعتبار فالت   ،من وجه ةيف ذلك عصوبة من وجه وفريض ن  أ :حدمهاأ
 .(6)والقسمة ابعتبار العصوبة ة،الفريض

 واجلدي  ،خت عصبة مع اجلد   ن لو كانت األأما قاله  ا يصحي ّن  إه ن  أ :اِنالث  
وليس   ،والبنت صاحبة فرض ،خت عصبة مع البنتاأل ن  أكما   ،فرض (7)/صاحب

                                                           

 (. هلا )اإلخوة يفرض (د)يف  (1)
ي   )ص و (، 490، 6/489للر اف ع ي   )انظر: الش رح الكبري  (2) راج الوه اج للز رك ش   ،(310الس  

  (.4/154ومغن احملتاج )
 . (د)وجد يف يال قوله: )وللجد   السيدس(  (3)
 وهذه صورهتا:  (4)

   6 
(211) 

 
2 بنتان

3

 4/2 
1 أم

6

 1 
1 جد

6

 1 
           ب أخت شقيقة أو ألب

 .ب(33، وانظر: األنوار البهية )ل/(6/490) للر اف ع ي    الكبري الش رح (5)
ي   )ص  انظر: (6) راج الوه اج للز رك ش   .(4/154) احملتاج (، ومغن311الس  
 ب(.78)صاحب فرض( بداية )ب/ (7)
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ىل الفرض ابلولد إ (1)بج  ا حي  ّن  إو  ،صالةأوهو عصبة  ،ابجلد    خت عصبةبل األ ،كذلك
 .(3)الفرق بني العصبة ابلغري والعصبة مع الغري (2)م/وقد تقد   ،وولد االبن

نكره أو ، (5)خت هو املشهور عن زيدصف لألف من فرض الن   املصن    (4)وما ذكره
 .(8()7)عنه (6)بي  ؤ  ذ  ة بن ص  ي  ب  ق  

                                                           
 )حتجب(.  (د)يف  (1)
 (.253انظر: )ص  (2)
 .(4/155) احملتاج ب(، ومغن33انظر: األنوار البهي ة )ل/ (3)
 )ذكر(.  (ب)يف  (4)
رقم  10/271أخرجه عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب فرض اجلد   ) (5)

( والب  ي  ه ق يي يف 68رقم  1/51ابب قول عمر يف اجلد )(، وسعيد بن منصور يف سننه، 19074
رقم  6/409السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب كيفية املقامسة بني اجلد   واإلخوة واألخوات )

 ( من طريق إبراهيم الن خ ع ي  .12445
(6) َ َذأؤمي ب َبن َقمب ي صمة ل ة بن عمرو اخل ز اع يي، ي ك ىن  أاب إسحاهو ق، وقيل: أاب بن ح ل ح 

سعيد، مدِنٌّ، نزيل دمشق، من أوالد الص حابة وله رؤية، ولد يوم الفتح، وقيل: يوم حنني، روى 
عن الن ب   صل ى هللا عليه وسل م مرساًل، وعن عمر وعثمان وغريهم، وروى عنه ابنه إسحاق والزيهر يي 

 ه.88ه وقيل: 86وغريمها، تويف سنة 
(، واإلصابة 4263رقم  4/363(، وأسد الغابة )2100رقم  3/1272انظر: االستيعاب )

 (.7286رقم  5/390)
( حيث قال: )ور و  ينا من طريق 8/317خَب إنكار ق ب ي ص ة أخرجه ابن  حزم يف احملل ى ) (7)

ن ة قال: حد ثوِن عن إمساعيل بن أيب خالد عن الش عب    قال: حد ثن راوية زيد بن  سفيان بن ع ي  ي  
 أن ه مل يقل يف األكدرية شيئاً يعن زيد بن اثبت(.  -يعن ق ب ي ص ة بن ذ ؤ ي ب  -بت اث

 (.6/490قال الر اف ع يي: )وأجيب عن هذه الر  واية إبسقاطها( الش رح الكبري )
ن ة( االبتهاج  يف شرح  وقال السيبك يي: )وهذا اإلسناد أيضًا فيه جهالة من حديث ابن ع ي  ي  

 (.436ج )ص املنها 
ي )ولكن  الر  واية املشهورة ما تقد م فال تعويل على قول ق ب ي ص ة( هناية املطلب  (8) قال اجل و ي ن 

(9/103.) 

 أ[69]أ/
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خ لو  كاأل  ،ختعنه فقياس مذهبه سقوط األ ن مل يصح  )إ :ان وغريهابن اللب  وقال 
 .(1)(كان مكاهنا

ََ:تنبيهات
صف فرضتم الن    (2)ن يكونأا م  إال خيلو ) :اهري فقالحزم الظ   اعرتض ابن   :لو  األ

من فرض له  ل فكلي و  ن كان األإو  ،اِن فال جيوزن كان الث  إف ،و بغري حق ٍ أ ،خت بق ٍ لأل
ال  :قيل ،قسم بق ٍ  مث   (4)فرض بق ٍ  :ن قيلإف ،ن يشاركه فيه غريهأ (3)ال جيوز فرض بق ٍ 

وال نظري  ،فيه غريه بق ٍ  (6)يشارك مث   فرض بق ٍ ه ي  ن  أ ،ر ذلكيتصو   (5)هن  أم /نسل   
 .(7)(لذلك

                                                           

نصي عبارة ابن اللب ان: )فإن مل تصح  هذه الر  واية عن زيد فقياس قوله أن يكون للز وج  (1)
تسقط األخت كما يسقط األخ لو كان بدل األخت؛ الن  صف، ولألم   الثيلث، وللجد   السيدس، و 

ما عنده مع اجلد   عصبة يقامسانه( اإلجياز )ص  ألن  األخ واألخت سبيلهما واحد يف قول زيد؛ ألهن 
211.) 

 )تكونوا(. (د)يف  (2)
 . بزايدة الفاء (جيوز )فال (ب)يف  (3)
 )حق(.  (ج)يف  (4)
 ب(.83ر ذلك( بداية )د/ه يتصو  )أن   (5)
 )يشاركه(.  (د)و  (ب)يف  (6)
 إن للعجب مل أقف على هذه العبارة البن حزم يف احملل ى، والذي وقفت  عليه قوله: )فيا (7)
 وكيف فلساً، منها اجلدي  يعط فل م   لألخت، وجبت قد لألخت هبا ع يل اليت الث الثة األسهم كانت
 أو غائبة، أو ُمنونة، أو صغرية، ولعل ها - اجلدي  وهو - له جيب ال ملن وي عطى األخت حقي  ينتزع

 هلا جتب مل لألخت هبا ع يل اليت األسهم الث الثة كانت ابلباطل، وإن مال وأكل ظلم فهو كارهة؟
؟ الز وج يد من أخذوها شيء فألي  أن شك   فال الكذب، هو وهذا األخت سهم هذا: وقالوا واألم  
، للز وج ظلم وهذا سهمها؟ هو وليس سهمها هو: يقولوا ابلباطل( احملل ى  مال وأكل ولألم  

(8/326.) 
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  ؟ ةكدري  ألة أيت املسمس     مل    :اِنالث  
  .(2)اتب  ق  ف هلا يف املسائل املل  نذكرها عند ذكر املصن    ،قوالأسبعة  (1)فيه
ذا إهذا  ب على اجلد   والد األأون بوين يعدي والد األأ ن  إ :قول الفرضيني :الثالث  
 (3)ة يففال معاد   ،بخ ألأبوين و خوين ألأو  جد ٍ  :مثل ة،ال فال معاد  إو  ،ليهمإاحتيج 

 .(4)لة وشبههاأهذه املس
 .(5)أي بينهما نصفنيَ(يَ نَاثنَممَ َحَ صَ تمََ،خَ أمَوَمَ،دَ جَمَ:منهَلَ ائَ سَممَم)َ:قال

 .(8)سهم (7)ختولأل ،سهمان أي للجد    (ةَ ثَمالمَثمََ(6)ن/مَ َحَ صَ تمََ،ختَ أأَوَمَ،دَ جَم)
 .(9)واحد سهم أي لكل    (ةَ ثَمالمَنَثَممَ َحَ صَ تمََ،انَ وَمخَمأمَوَمَ،دَ جَم)

                                                           

 )فيها(.  (ب)يف  (1)
  (.820 -817انظر: )ص  (2)
 فهذه(. فال معاد ة ) (د)يف  (3)
 وهذه صورهتا:  (4)

   3 

(212) 

 

1 جد

3

 1 

 2/1 ب أخوان شقيقان

                   أخ ألب
 

 (. 198رقم ) تقد م تصويرها يف اجلدول (5)
 أ(.79)من ثالثة أي( بداية )ب/ (6)
 )وألخت(.  (د)يف  (7)
 (.202تقد م تصويرها يف اجلدول رقم ) (8)
 (.195تقد م تصويرها يف جدول رقم ) (9)
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 .(1)خت سهمأ ولكل    ،سهمان أي للجد    (ةَ عَمربَـمأَمنَمَ َحَ صَ تمََ،انَ ختَمأأَوَمَ،دَ جَم/)
َخَممَ َحَ صَ تمََ،اتَ وَمخَمأمََثَأالمَثمَوَمَ،دَ جَم) خت أ ولكل    ،سهمان أي للجد    (ةَ سَمن

 .(2)سهم
َخَممَ َ،(3)ختَ أأَوَمَ،خَ أمَوَمَ،دَ جَم)  ،خ سهمانولأل ،سهمان أي للجد    (ةَ سَمن

 .(4)ولألخت سهم
فيها املقامسة وثلث مجيع  ىأي واستو  (ةَ تَ نَسَ مَ َحَ صَ تمََ،انَ ختَمأأَوَمَ،(5)خَ أَم/وَمَ،دَ جَم)

 .(6)خت سهمأ ولكل    ،خ سهمانولأل ،سهمان فللجد    ،املال
وهي   ،خت سهمأ ولكل    ،سهمان أي للجد    (ةَ تَ نَسَ مَ َ،(7)اتَ وَمخَمأمََعَأربَمأمَوَمَ،دَ جَم)

 .(9)قبلها (8)لةأكاملس
صلها من أف ،للجد    حظي ألث الثي  ن  أي أل (ةَ سعَمنَتَ مَ َحَ صَ تمََ،ةخوَمإ ََةَأثَمالمَثمَوَمَ،دَ جَم)

اضرب  ،وال يوافق على ثالثة ال يصحي  (10)واثنان ،خوة سهمانولإل ،سهم للجد    ،ثالثة
 .(11)خ سهمانأ ولكل    ،ثالثة للجد    ،ثالثة يف ثالثة بتسعة

                                                           
 (.199تقد م تصويرها يف اجلدول رقم ) (1)
 (.201تقد م تصويرها يف اجلدول رقم ) (2)
 . بزايدة )تصحي( (من مخسة )تصحي  (د)و  (ج)يف  (3)
 (.200تقد م تصويرها يف اجلدول رقم ) (4)
 ب(.31)وأخ وأختان( بداية )ج/ (5)
 (.196تقد م تصويرها يف اجلدول رقم ) (6)
 .بزايدة )تصحي( (من ست ة )تصحي  (ج)و  (ب)يف  (7)
 . بزايدة )اليت( (قبلها )اليت (د)يف  (8)
 (.197)تقد م تصويرها يف اجلدول رقم  (9)
 . (د)ال توجد يف )واثنان(  (10)
 وهذه صورهتا:  (11)

   3 3  ×3  =9 
1 جد (213)

3

 1 3 
  6/2 2 ب إخوة 3 

 ب[69]أ/
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 ،له حظي أه ن  أل ؛لثالثي  أي للجد    (رَمشَمعَمَةَمسَمنَخَممَ َحَ صَ تمََ،اتَ وَمخَمأمََسَأخَموَمَ،دَ جَم)
اضرب  ،وال يوافق سهمان على مخسة ال يصحي  (1)/يبقى ،سهم للجد    ،صلها من ثالثةأف

 .(3)خت سهمانأ ولكل    ،يف مخسة خبمسة (2)حدأ للجد    ،مخسة يف ثالثة خبمسة عشر
َأَممَ َختَ أأَوَمَ،دَ جَم) َأَممَ َخَ أمَوَمَ،م َ أأَوَمَبَ ن َعَممَ َحَ صَ تمََ،بَ ن أصل  أي ألن   (ةشرَمن

 ،صفىل متام الن   إخت لأل وحينئذٍ  ،سهمان للجد    ،وهو مخسة ،املسألة عدد رؤوسهم
 (4)اضربه يف مخسة يكن ،صف وهو اثنانفخذ خمرج الن    ،وليس للخمسة نصف صحيح

  .(6)بخ من األيبقى سهم واحد لأل ،ختومخسة لأل ،ربعة للجد   أ ،(5)/عشرة
كاليت   (7)يه (ينَمشرَ نَعَ /مَ َحَ صَ تمََ،بَ أَمنَمَ َانَ ختَمأأَوَمَ،م َ أأَوَمَبَ أَمنَمَ َختَ أأَوَمَ،دَ جَم)

فاضرب  ،عليهما ال يصحي  ،وهو سهم واحد ،بختني من األالباقي لأل لكن   ،قبلها
                                                           

 أ(.84)يبقى سهمان( بداية )د/ (1)
 )واحد(.  (د)يف كذا يف )أ( و )ب( و )ج(، و  (2)
 وهذه صورهتا:  (3)

   3 3  ×5  =15 
(214) 

 
1 جد

3

 1 5 
  10/2 2 ب أخوات 5

 )تكن(.  (د)يف  (4)
 ب(.79)عشرة أربعة( بداية )ب/ (5)
 وهذه صورهتا:  (6)

  5 5  ×2  =10 
(215) 

 
 4 2 جد

 أخت شقيقة
3 

1

2

 5 
  1 أخ ألب

 . (د))وهي( وال توجد يف  (ب)يف  (7)

 أ[70]أ/
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 ،بوين عشرةخت اليت من األولأل ،مثانية للجد    ،عشرين (1)عددمها يف عشرة يكن
 .(2)واحدة سهم لكل    ،ب سهمانختني من األولأل

 ن  أي أل (يَمثَ المَنَثَممَ َحَ صَ تمََ،بَ الَمَنَممَ َختَ أأَوَمَانَ وَمخَمأمَوَمَ،ينَ وَمبَـمأمََنَممَ َختَ أأَوَمَ،دَ جَم)
فانكسر على  ،صف سهم ونصفخت الن   ولأل ،لث سهمالثي  للجد    ،صلها من ثالثةأ

بوين خت لألولأل ،لث سهمانالثي  للجد    ،ةاثنني يف ثالثة بست   (3)اضرب ،صفخمرج الن   
فاضرب عددهم وهو  ،ب وال يوافقوالد األأعلى  يبقى سهم ال يصحي  ،صف ثالثةالن   

 ،خت مخسة عشرولأل ،عشرة للجد    ،ثالثني (4)ة يبلغلة وهو ست  أصل املسأمخسة يف 
 .(5)وصح   ،هما سهمخت  وأل ،خ سهمانأ ولكل   

                                                           

 )تكن(.  (د)يف  (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

  5 5  ×2  =10 10  ×2  =20 

(216) 

 

 8 4 2 جد

 شقيقةأخت 
3 

1

2

 5 10 

 2/1 1 أختان ألب
 

  بزايدة الفاء.)فاضرب(  (ب)يف  (3)
 )تبلغ(.  (د)و  (ج)و  (ب)يف  (4)
 وهذه صورهتا:  (5)

   3 3  ×2  =6 6  ×5  =30 

(217) 

 

1 جد

3

 1 2 10 

 أخت شقيقة

 2 ب

3 15 

 أخوان ألب
1 

4/2 

 1 أخت ألب
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َمَختَ أأَوَمَ،مَ )أَأ َمَختَ أأَوَمَخَ أمَوَمَ،دَ جَموَمَ،م َ أأََوَبَ ل  َمَ َحَ صَ تمََ،بَ ل   ،يَمسَ خَموَمَةَ عَمربَـمأَمن
عدد خيرج منه  قلي أو  ،ثلث الباقي وللجد    ،دسالسي  م   لأل ن  أي أل (يدَ زَمَةأَرَمصَمتَممَأَيَمهَ وَم

 ة،مخس وللجد    ة،ثالث م   لأل ،(2)لةأصل املسأفهو  ،وثلث الباقي مثانية عشر (1)دس/السي 
فاضرب  ،عليهم وال يوافق ال يصحي  ،بوالد األسهم واحد أل (3)يبقى ،خت تسعةولأل

مخسة  وللجد    ،تسعة م   لأل ،ربعة ومخسنيأ (5)تكن (4)رؤوسهم وهي ثالثة يف مثانية /عشر
خته وأل ،خ سهمانلأل ،يبقى ثالثة ،قيقة سبعة وعشرونخت الش  ولأل ،عشر
 .(7()6)سهم

َ
                                                           

 ب(.84)د/دس وثلث( بداية )السي  (1)
 (. 512هذا على اعتبار الث مانية عشر أصاًل، كما سيذكره الش ارح يف )ص  (2)
  بزايدة الواو.)ويبقى(  (ج)يف  (3)
 أ(.80)عشر تكن( بداية )ب/ (4)
 )يكن(.  (ج)يف  (5)
 زايدة )واحد(.  (د)يف  (6)
يف هذه املسألة يستوي للجد   ثلث الباقي مع املقامسة وهذه صورهتا عند إعطاء اجلد    (7)

 ثلث الباقي: 

   6 6  ×3  =18 18  ×3  =54 
(218) 

 
1 أم

6

 1 3 9 

1 جد

3

 ب 

5 

5 15 

 أخت شقيقة

 ب

1

2

 9 27 

 أخ ألب
1 

2 

 1 أخت ألب
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 (2)بن اثبت اختصرها من طريق (1)زيد ن  أيعن  (يدَ زَمَةأَرَمصَمتَممَأَيَمهَ وَم)َ:وقوله
خ واأل/ د       دد اجل    ة ع    يبقى مخسة على ست   ،دس سهمخذ السي أت م  األ ن  أوهي  ،املقامسة

دس السي  م   لأل ،ة وثالثنية تكن ست  ة يف ست  تضرب ست   ،وال يوافق ال يصحي  ،ختنيواأل
خت ب على األولد األ يردي  مث   ،خت مخسةأ ولكل    ،خ عشرةولأل ،عشرة وللجد    ،ةست  
فاضرب  ،ان على عددهمال يصح   ،يبقى سهمان ،صفثالثة عشر متام الن    (3)قيقةالش  

 .(4)ة وثالثني تكن مئة ومثانيةثالثة يف ست  
بَأاحَ مَ/صَمهَأعَمنَمَمكَأَيَمنَلَمإَ فَم)

 (رَمشَمعَمَةَميَمانَ نَثمَممَ َحَ صَ تمَ) مي أي وهي األ (رضَ فَمَ(5)
قيقة خت الش  ولأل ،سهمان للجد    ،عدد رؤوسهم (6)وهو ،ةصلها من ست  أ ن  أي أل

                                                           

 . وهو خطأ (بن اثبت زيداً أن  ) (د)يف  (1)
 (. املقامسة )طريقة (د)يف  (2)
 )شقيقة(.  (د)يف  (3)
 وهذه صورهتا عند إعطاء اجلد   املقامسة:  (4)

   6 6  ×6  =36 36  ×3  =108 54 
(219) 

 
1 أم

6

 1 6 18 9 

 جد

 5 ب

10 30 15 

1 أخت شقيقة

2

 18 54 27 

 أخ ألب
2 

4 2 

 1 2 أخت ألب

هام مجيعها متوافقة ابلن  صف، فنردي املسألة  (108نالحظ أن  رأس املسألة ) وما حتته من الس  
هام.  وسهامها إىل نصفها، وهذا ما ي سم ى ابختصار الس  

 أ(.32)صاحب فرض( بداية )ج/ (5)
 )وهي(.  (د)يف  (6)

 ب[70]أ/
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فاضرب ثالثة يف  ،وال يوافق ال يصحي  ،وهم ثالثة ،بألوالد األ (2)سهم (1)يبقى ،ثالثة
خ لأل ،ب ثالثةاأل (3)والدوأل ،قيقة تسعةخت الش  ولأل ،ةست   للجد    ،ة بثمانية عشرست  

 .(5()4)سهمخته وأل ،سهمان
َمَاتَ وَمخَمأمََبعَأسَموَمَةَ خوَمإ ََ(6)ةَأبعَمسَم/وَمَ،دَ جَموَمَ،اتَ دَ جَمَثَأالمَثمَوَمَ،اتَ وجَمزَمَعَأربَم)أَم َبَ ل 

ََ(يَمثَ المَثمَوَمَيَ اثنَموَمَةَ ئَممَ َعَ ربَمأَمنَمَ َحَ صَ تمََ،م َ أأَوَم
 :(8)طريقني (7)لة واليت قبلهاأللفرضيني يف هذه املس ن  أاعلم 

صلها من اثن أ :لةأن يقال يف هذه املسأ ،صلوهي جارية على األ :حدامهاإ
 ،منكسر عليهن   ،دس اثنانات السي وللجد   ،منكسر عليهن   ،بع ثالثةوجات الري للز   ،عشر

                                                           

  بزايدة الواو.)ويبقى(  (ب)يف  (1)
  )سهم واحد( بزايدة )واحد(. (د)يف  (2)
 )ولألوالد(.  (د)يف  (3)
  )سهم واحد( بزايدة )واحد(. (د)يف  (4)
 يف هذه املسألة يستوي للجد   ثلث املال مع املقامسة وهذه صورهتا:  (5)

   3 3  ×2  =6 6  ×3  =18 6 6  ×3  =18 
(220) 

 
1 جد

3

 1 2 6 2 6 
 أخت شقيقة

 2 ب

1

2

 3 9 3 9 
 أخ ألب

1 
2 

1 
2 

 1 1 أخت ألب
     للجد   املقامسة ثلث املالللجد    

 أ(.85)وسبعة إخوة( بداية )د/ (6)
 (.218يقصد هبا املسألة اليت يف جدول رقم ) (7)
 . وهو خطأ )طريقان( (ب)يف  (8)



 511َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 ،الباقي سبعة ن  أل ؛ه خري لهن  أل ؛اتوجات واجلد  بعد فرض الز   (1)ثلث ما يبقى وللجد   
ن إو  ،خذ سهمنيأخذ سدس مجيع املال أن إو  ،خذ سهمني وثلثاً أخذ /ثلثها أ (2)نإ/

 ،فسهمان وثلث خري له ،خذ سهمني من ثالثة وعشرينأخوات خوة واألقاسم اإل
 ،ة وثالثنيست   (4)فاضرب اثن عشر يف ثالثة تكن ،لثالثي  (3)فانكسر على خمرج

 وللجد    ،(5)ة صحيحدس ست  ات السي وللجد   ،وال يوافق ال يصحي  ،بع تسعةوجات الري للز  
حد أخوات على خوة واألربعة عشر لإلأوالباقي  ،ثلث الباقي سبعة صحيح عليه

 ق  ف  انظر بني و   مث   ،هم ثالثةق  ف  ىل و  إفارجع هبم  ،سباعويوافق ابأل ال يصحي  ،وعشرين
 مث   ،اثن عشر (7)ربعة يكنأفاضرب ثالثة يف  ،ذا مها متباينانإوجات فالز   (6)خوة وبنياإل

 .(9)ومنها تصحي  ،مئة واثنني وثالثني ربعأ (8)ة وثالثني يكناضرب االثن عشر يف ست  
                                                           

 بقي(. ما ) (ج)يف  (1)
 ب(.80)إن اخذ ثلثها( بداية )ب/ (2)
 . (ب)ال توجد يف )خمرج(  (3)
 )تكون(.  (د)يف  (4)
 . بزايدة )عليهن ( (عليهن  صحيح ) (د)يف  (5)
 وجات(. والز  بني و ف ق اإلخوة ) (د)و  (ب)يف  (6)
 )تكن(.  (د)و  (ج)و  (ب)يف  (7)
 )تكن(.  (د)و  (ج)و  (ب)يف  (8)
 وهذه صورهتا:  (9)

    12 12  ×3  =36 36  ×12  =432 
1 زوجات 4 4 (221)

4
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 512َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 (1)عدد خيرج منه قلي أه ن  أل ؛ة وثالثنيلة من ست  أصل املسأ :ن يقالأ :اِنريق الث  الط  
  .ربع وسدس وثلث ما يبقى

 ض  ا بع   قاهلم ،ة    بعول الس      صخارج عن األ (2)ه    ل والذي قبل    صوهذا األ
  .(4)ةخاص   ومها يف مسائل اجلد    ،صحابمن األ (3)رينخ   أ/املت

 ،صلها من مثانية عشرألة فيها سدس وثلث ما يبقى والباقي فأمس كل    ن  أوذلك 
  .(5)ة وثالثنيصلها من ست  ألة فيها ربع وسدس وثلث ما يبقى والباقي فأمس وكل  

 .(6)رينخ   أطريق املتمام واملتويل واستصوب اإل
ىل إثلث ما يبقى فرض مضموم  ن  وأل، خصرأه ن  أل ؛ه املختارن  إ :وضةوقال يف الر  

 .(8()7)بع فلتكن الفريضة من خمرجهمادس والري السي 
                                                           

 )من(.  (د)يف  (1)
 (. 508أي األصل: مثانية عشر، انظر: )ص  (2)
 ب(.85رين من األصحاب( بداية )د/)املتأخ    (3)
 الطالبني وروضة ،(6/556) الكبري للرافعي والشرح (،9/132هناية املطلب ) :انظر (4)

 ب(.34، واألنوار البهي ة )ل/(6/62)
(، واألنوار البهي ة 6/62(، وروضة الطالبني )6/556انظر: الشرح الكبري للرافعي ) (5)

 ب(. 34)ل/
(، والت ت م ة 9/136هناية املطلب للج و ين    ): وكذلك ابن الص الح وابن أيب الد م، انظر (6)
، ليت مجيلة: بتحقيق للم ت ويل  (، 3/502وشرح مشكل الوسيط البن الص الح )(، 633ص) س 

هري ع مري بتحقيق العايلواملطلب   (.364 ،363 ص) الش  
(، وأيضاً: 6/62، وهو موافق ملا ط ب ع  يف روضة الط البني ))خمرجها( (د)و  (ج)يف  (7)

  (.6/557الش رح الكبري للر اف ع ي   )
قال الن  و و يي: )واملختار أن  األصح اجلاري على القاعدة: طريق املتأخرين، كما اختاره  (8)

 يبقى ما ثلث بقول ه : )ملا سبق( قول ه : )ألن   ويقصد ،أعلم(اإلمام ملا سبق، ولكوهنا أخصر وهللا 
  (.63، 6/62الط البني )خمرجها( روضة  من الفريضة فلتكن والريبع، السيدس إىل مضموم هذه واحلالة
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ولوال  ،ةلة من ست  أاملس ن  أعلى  (1)بوينأفقوا يف زوج /و م ات  هن  أب :له املتويل واحتج  
يبقى  ،وج واحدللز   ،هي من اثنني :وثلث ما يبقى لقالوا (2)صفالن   قامة الفريضة من إ

 .(7)ةست   (6)لث يف اثنني فتصريخمرج الثي  (5)فتضرب ،(4)له ثلث صحيح (3)وليس ،واحد
  .(9)على هذا االحتجاج (8)يخانه الش  قر  أو 

الفرضيني  مجاعة من ن  إف ،زاعه غري سامل من الن   ن  )إ :فعة يف املطلبلكن قال ابن الر   
 .(10)انتهى (صلها من اثننيأ ن  أذكروا 

                                                           

 أ(.81)أبوين على أن( بداية )ب/ (1)
 )نصف(.  (ب)يف  (2)
 . بدون الواو )ليس( (د)يف  (3)
 . (ب)ال توجد يف )صحيح(  (4)
 )فيضرب(.  (ب)يف  (5)
 . بدون الفاء )تصري( (ب)يف  (6)
رين أقرب؛ ألن  الفرضيني ات فقوا على أن ه إذا  (7) ونصي عبارة املتويل هي: )وطريقة املتأخ  

ماتت املرأة وخلفت زوجاً، وأبوين أن  املسألة أصلها من ست ة، للز وج ثالثة، ولألم   ثلث ما يبقى 
حد للز وج، والباقي سهم، والباقي لألب، وعلى قياس ما قالوا ْيكن أن جيعل أصل املسألة اثنني، وا

واحد، وليس له ثلث فنضرب أصل املسألة يف ثالثة حىت يصري للباقي ثلث( الت ت م ة، بتحقيق: 
ليت )ص  (. 634، 633مجيلة س 

 واملراد هبما: الر اف ع يي والن  و و يي.  (8)
 (.6/62(، وروضة الط البني )6/557انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (9)
قال ابن الر  فع ة: )وأم ا دعوى املت  و يل   االت  فاق على أن ه إذا كان الورثة زوجًا وأبوين فغري  (10)

 سامل من نزاع من وجهني:

ا يكون هلا ثلث ما  أحدمها: أان  اقد حكينا عن بعض الفرضيني فيها أن  لألم   السيدس، وإّن 
 ألة من ست ة من غري ضرب.يبقى يف زوجة وأبوين، وإذا كان كذلك كانت املس

= 



 514َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

صول األ ن  ومها مع ما سبق ألا مل يعدي ّن  إم هن  أب :عن القدماء (1)ماماعتذر اإلو 
وثلث ما يبقى من املسألتني  ،وهي اجملمع عليها ،رات املنصوصةعلى املقد   (2)موضوعة

 .(4)(مر فيه قريبواأل) :قال، عليه (3)فقاً /وال مت   ليس منصوصاً 
  .(5)رين استحسانخ   أوطريقة املت ،صلأطريقة القدماء  :وقال بعضهم

وال  ال يصحي  ،رين تسعةخ   أالكتاب على طريقة املت (7)لةأيف مس (6)وجاتفللز  
ربعة عشر أوهو  (8)/والباقي ،سبعة وللجد    ،ة صحيحة عليهن  ات ست  وللجد   ،يوافق

                                                           

= 

والث اِن: أن  ابن أيب الد م قال: إن  مجاعة من الفرضيني املصنفني يف علم الفرائض ذكروا أن  
أصلها من اثنني، للز وج الن  صف سهم، يبقى سهم على األبوين ال يصحي؛ إذ لألم   ثلث ما بقي 

 اثنني تبلغ ست ة، ومنها تصحي( املطلب وليس له ثلث صحيح، فنضرب خمرج الثيلث وهو ثالثة يف
هري )ص   (.364، 363العايل بتحقيق ع مري الش  

 أي إمام احلرمني اجلوين.  (1)
 )مرفوعة(.  (ج)يف  (2)
 ب(.32عليه( بداية )ج/ فقاً )وال مت   (3)
 (.9/136هناية املطلب للج و ين    ) (4)

متس كوا أبن  املخارج موضوعة على الفروض املقد رة قال ابن الر  فع ة: )واملتقد  مون كما ذكران 
يف الكتاب والسينة، وثلث ما يبقى مل يرد فيهما، وهبذا فارق الن  صف  والثيلث  حيث ج عال من ست ة، 
واالثن عشر واألربعة  والعشرين؛ ألن  الفرائض احملتاج فيها إىل ذلك منصوص عليها كما عرفته( 

هري ع مري يقبتحق العايل املطلب  . (363ص) الش  
 (. 4/167(، ومغن احملتاج )3/24انظر: أسىن املطالب ) (5)
  بدون الفاء.وجات( )للز   (د)يف  (6)
  )فللز وجات يف هذه املسألة تسعة(. يف )ب( (7)
 أ(.86)والباقي وهو( بداية )د/ (8)
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واضربه  ،ىل سبعها وهو ثالثةإفرد رؤوسهم  ،بعويوافق ابلسي  /ال يصحي  ،خواتواألخوة لإل
صل أاضرب احلاصل يف  مث   ،اثن عشر (1)ربعة يكنأوجات وهو يف عدد رؤوس الز  

وجات تسعة للز   ،ومنها تصحي  ،مئة واثنني وثالثني ربعأ (2)ة وثالثون يكنلة وهو ست  أاملس
ة ات ست  وللجد   ،زوجة سبعة وعشرون لكل    ،مئة ومثانية (3)تكونمضروبة يف اثن عشر 

سبعة  وللجد    ،ربعة وعشرونأة جد   لكل    ،اثنني وسبعني (4)مضروبة يف اثن عشر تكون
ربعة عشر مضروبة يف أخوات خوة واألولإل ،ربعة ومثاننيأ (5)مضروبة يف اثن عشر يكون

  .(9)خت مثانيةأ ولكل    ،ة عشرخ ست  أ لكل    ،(8)نيومثانية وست    (7)/مئة (6)اثن عشر يكون
                                                           

 )تكن(.  (د)يف  (1)
 )تكن(.  (د)يف  (2)
ة مضروبة يف اثن ات ست  وللجد   ،زوجة سبعة وعشرون لكل    ،)تكون مئة ومثانية قوله: (3)

 . (ب)يف  ال يوجد عشر(
 )يكون(.  (ج)يف  (4)
 )تكون(.  (د)و  (ب)يف  (5)
 )تكون(.  (د)ويف  ،)تكن( (ب)يف  (6)
 ب(.81)مئة ومثانية( بداية )ب/ (7)
 . وهو خطأ ون(وستي ومثانية ) (ب)يف  (8)
 وهذه صورهتا:  (9)

    36 36  ×12  =432 
1 زوجات 4 4 (222)
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 516َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 (1)لثالثي  م   لأل ،صلها من ثالثةأ ن  أي أل (ةَ سعَمنَتَ مَ َحَ صَ تمََ،ختَ أأَوَمَ،مَ أأَوَمَ،دَ جَم)
فاضرب  ،وال يوافق واالثنان على ثالثة ال يصحي  ،واملقامسة خري للجد    ،اثنان ىيبق ،واحد

 .(2)وصح   ،خت اثنانولأل ،ربعةأ وللجد    ،لث ثالثةالثي  م   لأل ،ثالثة يف ثالثة تكن تسعة
 (يَمسعَ نَتَ مَ َحَ صَ تمََ،بَ أَمنَمَ َختَ أأَوَمَانَ وَمخَمأمَوَمَ،م َ أأَوَمَبَ أَمنَمَ َختَ أأَوَمَ،مَ أأَوَمَ،دَ جَم)
وهو سهم  ،ثلثها خري للجد    ،مخسة ىيبق ،دس واحدالسي  م   لأل ،ةصلها من ست  أ ن  أي أل

ة     ة يف ثالث    و ست      لة وهأصل املسأفاضرب  ،لثفانكسر على خمرج الثي  ،سهما ث  ل  وث   
 ،(5)مخسة /عشر ىيبق ،ة /بثالثة    يف ثالث (4)د    دس واح    السي  م   لأل ،ر    ة عش    مثاني (3)ن    يك

واحد  سهم ىيبق ،صف تسعةقيقة متام الن   خت الش  لأل ،عشرة (6)ىيبق ،ثلثها مخسة للجد   
 .(7)ومنها تصحي  ،تسعني كنتفاضرب مخسة يف مثانية عشر  ،وال يوافق مخسة ال يصحي  ىعل

                                                           
 . (ب)ال توجد يف )الثيلث(  (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

   3 3  ×3  =9 
(223) 

 
1 أم

3

 1 3 
 جد

 2 ب
4 

  2 أخت
 )تكن(.  (د)و  (ج)و  (ب)يف  (3)
 . (ب)ال توجد يف )واحد(  (4)
 ب(. 86( بداية )د/)عشر للجد    (5)
  بزايدة الواو.)ويبقى(  (ب)يف  (6)
 وهذه صورهتا:  (7)

   6 6  ×3  =18 18  ×5  =90 
(224) 
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خت من ولأل ،ومخسة للجد    ،م   ثالثة لأل ،صلها من مثانية عشرأ :ن شئت قلتإو 
فاضرب  ،عليهم ب ال يصحي والد األسهم واحد أل (2)يبقى ،تسعة (1)صفبوين الن   األ

 (3)مخسة مضروبة يف مخسة تكون للجد    ،عددهم وهو مخسة يف مثانية عشر تكن تسعني
يف  (4)خت تسعةولأل ،ثالثة مضروبة يف مخسة خبمسة عشر م   ولأل ،مخسة وعشرين
خ أ (6)/لكل    ،مضروب يف مخسة خبمسة (5)ب سهموالد األوأل ،ربعنيأمخسة خبمسة و 

 .(7)خت سهمولأل ،سهمان
 (8)أي وهي (ينَمشرَ عَ وَمَةَ عَمربَـمأَمنَمَ َحَ صَ تمََ،ختَ أأَوَمَ،دَ جَموَمَ،ابنَ َنتَأب َوَمَ،مَ أأَوَمَ،ةَ أَمامرَم)

 ،صف اثنا عشرولبنت االبن الن    ،ربعةأدس السي  م   ولأل ،من ثالثةة الثي أللمر  ،لةأصل املسأ
                                                           

 . (د)ال توجد يف  (1)
 )ويبقى(.  (ب)يف  (2)
 )تكن(.  (د)و  (ب)يف  (3)
 . بزايدة )مضروبة( مضروبة(تسعة ) (د)يف  (4)
 . بزايدة )واحد( واحد(سهم ) (د)يف  (5)
 أ(.82)لكل أخ سهمان( بداية )ب/ (6)
 وتسم ى )ت سع ين ي ة زيد(، وهذه صورهتا:  (7)

   18 18  ×5  =90 

(225) 

 

1 أم

6

 3 15 

1 جد

3

 25 5 ب 

 أخت شقيقة

 ب

1

2

 9 45 

 أخوان ألب
1 

4/2 

 1 أخت ألب
 

 )وهو(.  (ب)يف  (8)
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 .(2)خت ابلعصوبةسهم لأل (1)يبقى ،ربعةأدس السي  وللجد   
 ن  أي أل (ةَ شرَمنَعَممَ َحَ صَ تمََ،بَ أَمنَمَ َانَ ختَمأأَوَمَ،م َ أأَوَمَبَ أَمنَمَ َختَ أأَوَمَ،دَ جَموَمَ،وجَ زَم)

 ،املقامسة خري له ن  أل ؛خواتواأل والباقي للجد    ،صف واحدوج الن   للز   ،صلها من اثننيأ
وج للز   ،عشرة (3)فاضرب مخسة يف اثنني يكن ،وال يوافق وواحد على مخسة ال يصحي 

وسقطت  ،قيقةالش  / ختلأل (6)سهمأثالثة  (5)يبقى ،سهمان وللجد    ،(4)صف /مخسةالن   
 .(8()7)وصح   ،بختان لألاأل

                                                           
  بزايدة الفاء.)فيبقى(  (ب)يف  (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

   24 
(226) 

 
1 زوجة

8

 3 
1 بنت ابن

2

 12 
1 أم

6

 4 
1 جد

6

 4 
  1 ب أخت

 )تكن(.  (د)و  (ج)ويف  ،)يكون( (ب)يف  (3)
 أ(.33( بداية )ج/)مخسة وللجد    (4)
 . بزايدة الواو )ويبقى( (ب)يف  (5)
 . (د)ال توجد يف )أسهم(  (6)
 . (د)ال توجد يف )وصح (  (7)
 وهذه صورهتا:  (8)

   2 2  ×5  =10 
(227) 

 
1 زوج

2

 1 5 
 جد

 1 ب
2 

 3 أخت شقيقة
             أختان ألب

 ب[72]أ/
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صلها أ ن  أل (2)أي (رَمشَمَعَماثنمََ(1)ن/مَ َحَ صَ تمََ،دَ جَموَمَ،بَ أَمنَمَ َانَ ختَمأأَوَمَ،مَ أأَوَمَ،وجَ زَم)
وهو  ،دس واحدالسي  وللجد    ،دس واحدالسي  م   ولأل ،صف ثالثةوج الن   للز   ،ةمن ست  

 وواحد على اثنني ال يصحي  ،سهم واحد (3)ختني ما فضلولأل ، يانه س  واملقامسة يف حق   
دس السي  م   ولأل ،ةصف ست  وج الن   للز   ،ة تكن اثن عشرفاضرب اثنني يف ست   ،وال يوافق

 .(5()4)وصح   ،خت سهمأ ولكل    ،دس اثنانالسي  وللجد    ،اثنان
أي  (يَمسَ خَموَمَةَ عَمربَـمأَمنَمَ َحَ صَ تمَ)ب و ألأبوين أي أل (ةَ خوَمإ ََةَأثَمالمَثمَوَمَ،دَ جَموَمَ،مَ )أَأ

فانكسر على  ،ثلثها خري للجد    ،يبقى مخسة ،دس واحدالسي  م   لأل ،ةصلها من ست  أ ن  أل
  .(7)مثانية عشر (6)ة يف ثالثة /تكنفاضرب ست   ،لثخمرج الثي 

                                                           
 أ(.87ثن عشر( بداية )د/ا)من  (1)
 . (ب)ال توجد يف )أي(  (2)
 . بزايدة )وهو( (سهم وهوما فضل ) (ب)يف  (3)
 . (د)ال توجد يف )وصح (  (4)
 وهذه صورهتا، وقد استوى للجد   سدس املال واملقامسة:  (5)

   6 6  ×2  =12  6 6  ×2  =12 
 (228) 

 
1 زوج

2

 3 6 1

2

 3 6 
1 أم

6

 1 2 1

6

 1 2 
1 جد

6

 1 2 
 2 ب

2 
 2/1 2/1 1 ب أختان ألب

   للجد   املقامسة للجد   سدس املال
 ب(.82)تكن مثانية( بداية )ب/ (6)
 وهذه صورهتا:  (7)

   6 6  ×3  =18 18  ×3  =54 
1 أم (229)

6

 1 3 9 
1 جد 

3

 ب 
5 

5 15 
  30/10 10 ب إخوة أشقاء أو ألب 3 
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 ،دس ثالثةالسي  م   تقسم لأل مث   ،عشرصلها ابتداء من مثانية أن شئت جعلت إو 
 ،وال يوافق (3)عليهم ال يصحي  ،خوةعشرة لإل (2)يبقى ،ما يبقى مخسة (1)ثلث وللجد   

 ،تسعة م   ولأل ،مخسة عشر للجد    ،ربعة ومخسنيأ (4)فاضرب عددهم يف مثانية عشر يبلغ
 .(5)خ عشرةأ لكل    ،خوة ثالثونولإل

ََ(.دَ جَموَمَ،(6)خَ أمَوَمَ،مَ وأَأَ،وجَ زَم)
م َ أأَوَمَبَ أَمنَمَ َختَ أأَوَمَ،مَ أأَوَمَ،وجَ زَم)

ََ(دَ جَموَمَ،بَ أَمنَمَ َانَ ختَمأأَوَمَ،(7)
 ،صف ثالثةوج الن   للز   ،ةصلهما وهو ست  أمن  (8)انصح  تلتان أهاَتن املس

                                                           

 . (د)ال توجد يف )ثلث(  (1)
 )تبقى(.  (د)و  (ب)يف  (2)
 . (د)ال توجد يف )عليهم(  (3)
 )تبلغ(.  (د)و  (ب)يف  (4)
 وهذه صورهتا:  (5)

   18 18  ×3  =54 

1 أم (230)

6

 3 9 

1 جد 

3

 15 5 ب 

 30/10 10 ب إخوة أشقاء أو ألب 3 
 

 وأخ(.  )وجدٌّ  (د)يف  (6)
 (. )األب واألم    (د)يف  (7)
 ان(. صح  ي) )ب( و )ج(يف  (8)



 521َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 .(2)خوسقط األ ،خذه اجلدي أي (1)يبقى سهم ،وىللث يف األالثي  م   ولأل  
والباقي  ،(3)سهم للجد    ،يبقى سهمان ،دس /سهم واحدالسي  م   فلأل :انيةا يف الث  م  أو 

َ. (4)بختان اللتان من األوسقطت األ ،بوينخت اليت من األوهو سهم لأل

                                                           

 زايدة )واحد(.  (ب)يف  (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

   6 

1 زوج (231)

2

 3 

1 أم 

3

 2 

1 جد 

6

 1 

            ب أخ شقيق أو ألب 
 

  بزايدة الواو.)وسهم(  (د)يف  (3)
 وهذه صورهتا: (4)

   6 

1 زوج (232)

2

 3 

1 أم 

6

 1 

1 جد 

6

 1 

 1 ب أخت شقيقة 

                       أختان ألب 
 

 أ[73]أ/
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َ(اتاجلدَ َ(1)ابب)/َ
 .(2)ةن  ثة ابلسي وهي مور   ،ة ال فرض هلا يف كتاب هللا تعاىلاجلد  

ةص  ي  ب  عن ق   (3)وير  
له أيب بكر رضي هللا عنه تسأىل إة جاءت اجلد   :ب قالي  ؤ  بن ذ   

ى ة رسول هللا صل  يف سن   لك   وما علمت   ،شيء يف كتاب هللا ك  ال  م   :فقال ،عن مرياثها
ة بن ر  ي   غ  م  اس فقال ال  ل الن  أفس ،اسالن   (4)لأسأ فارجعي حىت   ،م شيئاً هللا عليه وسل  

ةب  ع  ش  
هل معك  :فقال ،دس  عطاها السي أم هللا عليه وسل  ى هللا صل   رسول   ت  ر  ض  ح   :(5)

ةم  ل  س  د بن م  فقال حمم   ؟كغري  
بو بكر أهلا  ذ  نف  أف ،ة  ر  ي   ثل ما قال املغ  فقال م   يي ار  ص  ن  األ   (6)

                                                           

 ب(.87ات( بداية )د/)ابب اجلد   (1)
(، كالمها البن املنذر، واإلجياز البن 7/415(، واألوسط )4/333انظر: اإلشراف ) (2)

 (.  9/70(، وهناية املطلب )225اللب ان )ص 
  بزايدة الواو.)وروي(  (د)يف  (3)
 )نسأل(.  (ب)يف  (4)
َبنَشأع بمةهوَ (5) رمة ، ي ك ىن  أاب عبد هللا، وقيل: أاب  الغ يـ  بن أيب عامر بن مسعود الث  ق ف يي

عيسى، وقيل: أاب حمم د، أسلم عام اخلندق، شهد احل ديبي ة وبيعة الر  ض و ان، حد ث عن الن ب   صل ى 
وقيل:  ه،49ه، وقيل: 50هللا عليه وسل م، وروى عنه أوالده ع روة ومحزة وع ق ار وغريهم، تويف سنة 

 ه. 51

(، 5071رقم  5/238(، وأسد الغابة )2483رقم  4/1445انظر: االستيعاب: )
 (.  8197رقم  6/156واإلصابة )

لمممة (6) يي، األ ن ص ار يي، احل ار ث يي، حليف بن ع ب د   هوَحمم دَبنَممس  بن س ل م ة بن خالد األ و س 
رًا واملشاهد كل ها إال غزوة تبوك، وكان مم ن  ه ل، ولد قبل الب ع ث ة ابثنني وعشرين سنة، شهد ب د  األ ش 

، روى عن الن ب   صل ى هللا علي ف  ني  ه وسل م، وروى عنه ابنه اعتزل الفتنة فلم يشهد اجل م ل وال ص 
و ر بن خم  ر م ة وغريمها، تويف سنة   ه.47ه، وقيل: 46ه، وقيل: 43حممود وامل س 

 ،(4768رقم  5/106) الغابة وأسد ،(2344رقم  3/1377: )االستيعاب: انظر
 (.  7822رقم  6/28) واإلصابة
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ه  ل  أ  تس ىل عمر رضي هللا عنهإ (1)خرىة /األجاءت اجلد   مث   ،دسالسي 
 :فقال ،هامرياث   (2)

ان أوما  ،غريكال ل  إ بو بكرأوما كان القضاء الذي قضى به  ،يف كتاب هللا شيء ك  ال  م  
تكما وأي   ،كماما فهو بين  ت  ع  م  ن اجت  إف ،دسولكن هو ذلك السي  ،الفرائض شيئاً  (3)د يفئبزا
 .(4)به فهو هلا ت  ل  خ  

ه ح  دس صح  ة السي م جعل للجد  ى هللا عليه وسل  صل   ب  الن   ن  أ (5)ةد  ي  ر  وعن ب   
 .(6)انب  ح   وابن   يي ذ  م  الرت   

                                                           

 أ(.83)األخرى إىل عمر( بداية )ب/ (1)
 . بزايدة )عن( (مرياثها عنتسأله ) (د)يف  (2)
 )على(.  (ب)يف  (3)
 (.1، حاشية: 235تقد م خترجيه يف )ص  (4)
ة (5) ل، وقيل:  هوَبـأرمي دم ، يك ىن  أاب عبد هللا، وقيل: أاب س ه  ل م يي بن احل ص ي ب بن عبد هللا األ س 

احل ديبي ة وكان مم ن ابيع  أاب احل ص ي ب، وقيل: أاب س اس ان، واملشهور األو ل، أسلم عام اهلجرة، شهد
ب  ي  ع ة الر  ض و ان حتت الش جرة، وغزا مع رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م ست عشرة غزوة، حد ث عن 

ه، 63رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م، وحد ث عنه ابناه س ليمان وعبد هللا وغريمها، تويف مب ر و سنة 
 ه. 62وقيل: 

(، وسري أعالم 398رقم  1/367(، وأسد الغابة )217رقم  1/185انظر: االستيعاب: )
 (.  632رقم  1/418(، واإلصابة )91رقم  2/469النيبالء )
ة أبو داود يف كتاب الفرائض، ابب يف اجلد ة )ص  (6) رقم  515أخرح حديث ب  ر ي د 
ت واألجداد ومقادير (، والن س ائيي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب ذ كر اجلد ا2895

رقم  241(، وابن اجل ار ود يف املنتقى، ابب ما جاء يف املواريث )ص 6304رقم  6/111نصيبهم )
ي يف سننه، كتاب الفرائض، ابب توريث 5/532(، وابن ع د يٍ  يف الكامل )960 ار ق ط ن  (، والد 

كتاب الفرائض، ابب ال ترث مع (، والب  ي  ه ق يي يف السينن الكَبى،  4134رقم  5/160اجلد ات )
رقم  6/385(، وأيضًا يف ابب فرض اجلد ة واجلد تني )12290رقم  6/371األم   جد ة )

 ( كليهم من طريق أيب ال م ن يب ع ب يد  هللا الع ت ك ي   عن ابن ب  ر يد ة عن أبيه.12339
= 
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 ،هللا عنه ييب بكر رضأىل إ (2)َتنجاءت اجلد   :قال (1)دوي عن القاسم بن حمم  ور  
اليت لو ماتت  عطيت  أ :نصارفقال له رجل من األ ،باأل م   أاملرياث دون  م   األ م  أعطى أف

دس بو بكر رضي هللا عنه /السي أفجعل  ،اليت لو ماتت ورثها ومنعت   ،يرثها (3)/مل
                                                           

= 

ة فع ب يد هللا الع ت ك يي ُمه (، وقال السيبك يي: 8/293ول( احملل ى )قال ابن حزم: )وأم ا خَب ب  ر يد 
)رواه أبو داود والن س ائ يي وسنده جيد، وال الت ف ات إىل قول ابن حزم أن  ع ب يد هللا الع ت ك ي   ُمهول، 

ه ابن خ ز ْي ة وابن   ،(303 ص) االبتهاج فإن ه معروف صدوق(، وقال احلافظ ابن حجر: )وصح ح 
 هللا ع ب يد إسناده (، وقال أيضاً: )ويف957رقم  284اجل ار ود وقو اه ابن ع د يٍ ( بلوغ املرام )ص 

ي يف 1397رقم  3/180الس ك ن( الت لخيص ) ابن وصح ح ه فيه، خمتلف الع ت ك يي  (، وضع ف ه األلباِن 
 (. 2895رقم  226داود )ص ضعيف سنن أيب

ب ان، ومل أقف على ذلك يف   تنبيه: م ذ ي   وابن ح  ة للرت   عزا الش ارح تصحيح حديث ب  ر يد 
م ذ يي  ا بسنده، ب  ر ي د ة مل خير  ج حديث كتبهم، وال من ن س ب ذلك هلم، فالرت   ختريج بعد إليه أشار وإّن 

ة عن الباب ويف: )بقوله م سل م ة بن وحمم د املغ ري ة حديثي حديثي املغ ري ة  على حكمه ذكر مث   ،(ب  ر ي د 
م ذ ي    وحمم د بن م سل م ة، سنن ب ان ابن وأم ا ،(2101 رقم 474 ص) الرت   ا ح   حديثي أخرج فإّن 

ة، حديث خير ج ومل م سل م ة، بن وحمم د املغ ري ة م ذ يي وابن ولعل  مراد الش ارح بقوله: )صح حه  ب  ر ي د  الرت  
ة الس ابق، إال أن  األصل يف الض مري أن يعود إىل أقرب  حب ان( يعن حديثي املغ ري ة وحمم د بن م سل م 

 مذكور.
مَبنَحمم دَ(1) ي، أبو حمم د، ويقال:  هوَالقماس  ، الت يم يي، املد ِن  يي د  يق الق ر ش  بن أيب بكر الص  

أبو عبد الر محن، ولد يف خالفة عليٍ  رضي هللا عنه، روى عن عم ته عائشة وابن عب اس رضي هللا 
ي وغريمها، تويف سنة  ه، 107سنة ه، وقيل: 106عنهم وغريمها، وروى عنه ابنه عبد الر محن والش عب 

 وقيل غري ذلك. 

(، وهتذيب 18رقم  5/53(، وسري أعالم النيبالء )88رقم  1/74انظر: تذكرة احلف اظ )
  (. 601رقم  8/333الت هذيب )

 ات(. )اجلد   (د)يف  (2)
 ب(.33)مل يرثها ومنعت( بداية )ج/ (3)

 ب[73]أ/
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ي ط  ق  ار  رواه الد   ،بينهما  .(1)يف سننه بسند صحيح ن 
 (3)يي در  الب   ،يي ث  ار  احل   ،يي ار  نص  ل األ  ه  محن بن س  جل املبهم هو عبد الر  هذا الر   :(2)فائدة

                                                           

ي يف سننه، كتاب (1) ار ق ط ن   (.4133رقم  5/160) د اتاجل توريث ابب الفرائض، رواه الد 

رقم  6/385وعنه الب  ي  ه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب فرض اجلد ة واجلد تني )
(، وعنه 5رقم  2/513(، ورواه مالك يف املوط أ، كتاب الفرائض، ابب مرياث اجلد ة )12343

يضًا عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب (، ورواه أ12342الب  ي  ه ق يي يف املوضع الس ابق حديث رقم )
(، وسعيد بن منصور يف سننه، ابب 19084رقم  10/275الفرائض، ابب فرض اجلد ات )

ب ة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف اجلد ات كم 82/ 81رقم  1/55اجلد ات ) ي   (، وابن أيب ش 
 يد عن القاسم بن حمم د.( كليهم من طريق حيىي بن سع31292رقم  6/270ترث منهن ؟ )

راج الوه اج )ص  ي يف سننه بسند صحيح( الس   : )رواه الد ر اق ط ن  يي (، وقال 264قال الز رك ش 
ابن املل ق  ن: )وهذا األثر يف طريق يه منقطع، فإن  القاسم مل يدرك جد ه؛ ألن  أابه حممداً ولد يف ح ج ة 

د  يق حنو ثالث سنني( البدر املنري )الوداع، وكان ع م ر ه حني تويف   ا (، وقال احلافظ ابن  7/231لص  
(، وقال األلباِن: )ورجاله ثقات لكن ه منقطع( 3/186لخيص احلبري )ت  الحجر: )وهو منقطع( 

 (. 1681رقم  6/126إرواء الغليل )
ه سهل بن أن  امل ويف الش   -إىل  - محنجل املبهم هو عبد الر  هذا الر   :فائدة) قوله: (2)
 . (ج)يف ال يوجد حارثة( 
َالر محن (3) َعبد ََبن هو ل ر يي، شهد بدرًا وأحداً  احل ار ث يي، األ ن ص ار يي، بن زيدسمه  الب د 

، وهو الذي  واخلندق واملشاهد كل ها مع الن ب   صل ى هللا عليه وسل م، وهو أخو عبد هللا املقتول خب ي  َب 
بدأ ابلكالم يف قتل أخيه قبل عم يه ح و ي  ص ة وحم  ي  ص ة، فقال له رسول هللا صل ى هللا عليه وسل م: 

(، روى .  )ك َب   ك َب    عنه حمم د بن كعب الق ر ظ يي

 الش خص هكذا ترجم له ابن  عبد الَب  وعزي الد  ين ابن  األثري إال أن  احلافظ ابن ح ج ر جعل
ما فالظ اهر: )فقال املنت حديث يف ذ كر الذي الش خص غري خ يَب   يف أخوه ق ت ل   الذي  .(اثنان أهن 

 ، واإلصابة(3328رقم  3/453) الغابة وأسد ،(1424رقم  2/836: )االستيعاب: انظر
 (. 5153رقم  4/265)(، 5152رقم  4/264)
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 .(2()1)كذا ذكره ابن عبد الَب  ،رضي هللا عنه
 .(4)حارثة (3)سهل بن ابن :املويف الش  

  :اتاختلفوا يف توريث اجلد   (5)/ وقد
 مي أو  ،ت  ل  ن ع  إو  م   األ مي أ :َتن فقطال جد  إه ال يرث ن  أىل إفذهب قوم من الفقهاء 

 ،(7)يي ر  ه  والزي  ،(6)وبه قال مالك ،ت  ل  ن ع  إو  ب  األ

                                                           

 . (1424رقم  2/836)(، واالستيعاب 5/348انظر: االستذكار ) (1)
ي عن حديث القاسم (2) ار ق ط ن  ن ة ابن )يرويه: قال الد  : األنصاري فقال الر جل مس ى منفرداً  ع ي  ي  

 س ل م ة بن مح  اد وسل م، ورواه عليه هللا صل ى الن ب    مع بدراً  شهد أن ه وذكر سهل، بن الر محن عبد
ه ر بن وعليي   أليب األنصار من رجل فيه: فقال فقالوا القاسم عن سعيد بن حيىي عن ومجاعة م س 

ار ق ط ن    ) أهل من يقولوا ومل يسميوه بكر، ومل  (. 77رقم  1/287بدر( الع ل ل للد 

ت  ف اد من م به م ات املنت واإلسناد )  (.349رقم  2/893وانظر أيضاً: ال م س 
 )سهل احلارثة(.  (د)يف  (3)
 (.729ش امل البن الص ب اغ )ص الانظر:  (4)
 أ(.88)وقد اختلفوا يف( بداية )د/ (5)
 (، وشرحه198(، وخمتصر احلويف )ص 5/348وهو مذهب املالكي ة، انظر االستذكار ) (6)

ض ر ي   مع حاشية الد رانوي )ص 2/337للس ط ي   ) (، ول ب اب 45(، وشرح الدير ة البيضاء لأل خ 
 (.21الفرائض )ص 

َهو (7) ر يأ يي، الز ه  : أبو بكر حمم د بن م سلم بن عبيد هللا بن عبد هللا بن شهاب الق ر ش 
ي، ولد سنة  لك وابن عمر رضي هللا عنهما وغريمها، ه، حد ث عن أنس بن ما50الزيهر يي، املد ِن 

 ه.124وروى عنه األ و ز اع يي والل ي ث وغريمها، تويف سنة 

(، وهتذيب 160رقم  5/326وسري أعالم النيبالء ) (،97رقم  1/83انظر: تذكرة احل ف اظ )
 (. 732رقم  9/445الت هذيب )
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 .(4)افعي   عن الش   (3)ورواه ،(2)بو ثورأو  ،(1)وفقهاء املدينة
وي ور   ،(5)اجلد    مي أو  ،هاَتن :ات فقطىل توريث ثالث جد  إمحد أو  يي اع  وز  وذهب األ  

 .(6)فيه حديث
وبه قال  ،اتكثر من ثالث جد  أإىل توريث  (7)كثر الفقهاءأوذهب 

                                                           

 بن هللا عبد بن وطلحة ي س ار، بن وس ليمانمنهم: أبو بكر بن عبد الر محن بن احلارث،   (1)
(، واالبتهاج للسيبك ي   )ص 5/348ذ ئب، انظر: االستذكار ) أيب وابن وربيعة، ه ر م ز، وابن عوف،
ل و ذ اِن    )ص 333، 332  (.8/295(، واحملل ى )9/56(، واملغن )105(، والت هذيب للك 

يف  (، والسيبك يي 4/338ملنذر يف اإلشراف )ومم ن نسب هذا القول أليب ثور ابن  ا (2)
 (. 8/295(، وابن  حزم يف احملل ى )9/56، وابن ق دامة يف املغن )(333 ص)االبتهاج 

( بزايدة:  (3) ( بدون الواو، ويف )ج( )ورواه أبو ثور عن الش اف ع ي   يف )د( )رواه عن الش اف ع ي  
  أسود. خبط ٍ  )أبو ثور( وهي مضروب عليها يف األصل

، انظر: احلاوي الكبري  (4) ، وهو القول القدمي للش افعي   أي ورواه أبو ثور عن الش افعي  
ِن    )8/111) راج الوه اج 333(، واالبتهاج للسيبك ي   )ص 7/432(، وبر املذهب للريو اي  (، والس  

ي   )ص   (.265للز رك ش 
(، 9/56(، واملغن )105للك ل و ذ اِن    )ص وهو مذهب احلنابلة، انظر: الت هذيب  (5)

 .(65، 1/64(، والعذب الفائض )7/310واإلنصاف للم ر د او ي   )
 مراسيل ذكر هذا احلديث الش ارح عند ذكر فرض السيدس للجد ات حيث قال: )ويف (6)

 ثالث   وسل م عليه هللا صل ى هللا رسول   أ طع م: قال الن خ ع ي    إبراهيم عن م نصور حديث من داود أيب
أم  ك(، وقد  ق ب ل/  من وجد ة أبيك، ق ب ل من جد َتن قال، هن ؟ ما: إلبراهيم قلت   س دساً، جد ات

 .(3، حاشية: 234تقد م ختريج احلديث يف ذلك املوضع، انظر: )ص 
قال السيبك يي: )ومذهبنا ومذهب اجلمهور: أن ه ال يقتصر على ذلك، بل كلي جد ة أدلت  (7)

  (.335بوارث ترث( االبتهاج )ص 
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 .(3)افعي   من مذهب الش   (2)وهو /املشهور ،(1)بو حنيفةأ
م   لث كاألهلا الثي  ن  أ ة:عنهما رواية شاذ   اس رضي هللاوعن ابن عب  

وبه قال  ،(4)
 .(7()6) حزم (5)ابن

 ،م   ة مبنزلة األاجلد   :ه قالن  أ اسوي عن ابن عب  ر  ) :جيازان يف اإلاللب   وقال ابن  
ومعناه عند  ،لثم الثي لث يف املوضع الذي ترث فيه األراد هلا الثي أ (8)هن  أىل إفذهب قوم 

                                                           

ي   ) (1) س  راجي ة29/165وهو مذهب احلنفي ة، انظر: املبسوط للس ر خ   (، وشرح الس  
(، وحاشية 426(، والدير ر البهي ة للن بت ي يت    )ص 135(، وفيض الفائض )ص 28للج ر ج اِن    )ص 

 .(10/515ابن عابدين )
 ب(.83)املشهور من مذهب( بداية )ب/ (2)
(، ومغن احملتاج 6/9(، وروضة الط البني )6/460انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)

(4/144.) 
( من طريق ش ر يك عن ليث ابن أيب س ل ي م عن طاوس 8/292ه ابن  حزم يف احملل ى )روا (4)

، إذا مل تكن أم(.  عن ابن عب اس قال: )اجلد ة مبنزلة األم  
  بدل )ابن حزم( وهو خطأ.أبو حنيفة( وبه قال ) (ب)يف  (5)
 (. 8/291انظر: احملل ى ) (6)
: )وأم ا قول  (7) ا أمٌّ عند عدم األم   فلم يتابعه عليه قال ابن عبد الَب  ابن عب اس يف اجلد ة أهن 

 (.11/102أحد، وهو شاذٌّ ال يلتفت إليه، وال يصحي عنه( الت مهيد )

 عند ابطل أم وهذا تكن مل إذا كاألم    اجلد ة أن   شاذٌّ  قول عب اس ابن عن وقال أيضاً: )وروي
 هذا روى الذي وأظن الثيلث ورثت كاألم    كانت ولو ثلثاً  جد ة ترث ال أن أمجعوا ألهنم العلماء؛
أعلم(  وهللا أمًّا اجلدة جيعل أن ه ظن   أابً  جعله ل م ا اجلد يف قوله على قاسه عباس ابن عن احلديث

 . (5/350االستذكار )
 (. هلا الثيلث أن  إىل ) (ب)يف  (8)
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ن مل يكن هلا يف  إو  ،ض هلا كما ترث األمي ر  ترث ما ف  ا أهن   - عنه إن صح   -الفقهاء 
م ى هللا عليه وسل  رسول هللا صل   ن  أاس عن ابن عب   (1)وقد صح   ،كتاب هللا تعاىل فرض

 .(3)ىانته( هوهو ال خيالف روايت   ،(2)دسة السي ث اجلد  ور  
زاد     ا ال ت    هن  أى   م عل    العلل     هأ وامي     ع ع    مج)أ :(4)رذ      ن املن    ال اب    وق

                                                           

  عب اس(.نصي عبارة اإلجياز )وقد روي عن ابن  (1)
(، وابن أيب 2725رقم  463رواه ابن ماجه يف كتاب الفرائض، ابب مرياث اجلد ة )ص  (2)

(، 31273رقم  6/269ش يب ة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف اجلد ة ما هلا من املرياث؟ )
ار م يي يف سننه، كتاب الفرائض، ابٌب يف اجلد ات ) ار يف مسنده، (، والب  ز  2975رقم  4/1925والد 

ي يف املعجم الكبري، 4883رقم  11/150مسند ابن عب اس، طاوس عن ابن عب اس ) (، والط ب  ر اِن 
(، والب  ي  ه ق يي يف السينن 10968رقم  11/38أحاديث عبد هللا بن العب اس، طاوس عن ابن عب اس )

( كليهم من طريق 12338م رق 6/385الكَبى، كتاب الفرائض، ابب فرض اجلد ة واجلد تني )
 ش ر يك عن ل ي ث ابن أيب س ل ي م عن طاوس عن ابن عب اس رضي هللا عنهما.

قال الب  ز ار: )وهذا احلديث ال نعلمه ي روى عن ابن عب اس إال من هذا الوجه، وال نعلم رواه 
بن ه ب ري ة عن أيب عن ل ي ث عن طاوس عن ابن عب اس إال ش ر يك، ورواه غري ش ر يك عن ل ي ث عن ا

هاب الد  ين الب وص ري  يي: )هذا وتدليسه(  س ل ي م أيب بن ل ي ث لضعف ضعيف إسناد هريرة(، وقال ش 
رقم  220(، واحلديث ضع فه األلباِن يف ضعيف سنن ابن ماجه )ص 3/146مصباح الزيجاجة )

542  .) 
 (. 226اإلجياز البن الل ب ان )ص  (3)
أبو بكر حمم د بن إبراهيم بن املن ذ ر الن  ي س اب ور يي، نزيل مك ة، صاحب   رَهو:ابنَال مأن ذَ  (4)

ه، روى عن الر بيع بن سليمان وحمم د 241كتاب اإلشراف، وكتاب اإلمجاع، ولد يف حدود سنة 
عم ار بن عبد هللا بن عبد احل ك م وغريمها، وروى عنه أبو بكر بن ال م ق ر ئ وحمم د بن حيىي بن 

ي اط يي وغريمها، تويف سنة    ه.318الد  م 

 للسيبك ي    الكَبى الش افعية (، وطبقات275رقم  14/490سري أعالم النيبالء ): انظر
ب ة قاضي البن الش افعية وطبقات ،(118رقم  3/102)  (.44رقم  1/60) ش ه 
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 .(1)(دسعلى السي 
ََةَأدَ اجلَم)َ:قال َقَ مَ َثَأرَ تمََالت  ََيَمهَ َم َ الَأَلَ بَمن ََتَأالت  الََةَ ومَممَألَأابَ َيتَ َالَمىلمَإ ََدل 

ىل إينقسم  منهما (2)واحد وكلي  ،بأات وجد   ،م ٍ أات جد   :ات صنفانأي اجلد   (ةَ وَ بَـألَأابَ 
ليها إ (4)م من تديلاأل (3)اتفالواراثت من جد   ،/وغري واراثت ،واراثت :قسمني

وغري الواراثت من  ،وعلى هذا ،مم األأم أم أم أو  ،مم األأم أم أو  ،مم األأم أك  ،مومةابأل
يب أيب أم أو  ،مم األأيب أم أو  ،ميب األأيب أم أو  ،ماأل (7)بأ م   أبوة كليها ابألإ (6()5)/يديل

ذا كان بينها إ م   ل األب  ة من ق  جد   فكلي  ،مثال ذلكأو  ،ميب األأيب أم أم أم أو  ،ميب األأ
 .(8)ال ترث ذكر فصاعداً  م   وبني األ

َ،ماأل م   أك  ،مل األب  من ق   (10)رىب اليتة الق  أي اجلد  َ((9)نَ نهَأ/مَ َربمَالقَأوَم)َ:قال
ه ليس بينها ن  أي أل (م َ لَأالَابَ إ ََطَأسقَأَتَمالمَوَم) ،مم األأم أك  ،أي منهن   (ىعدَمبَالبَأجَأتَم)

                                                           

  (7/425وسط )(، واأل95(، وانظر: اإلمجاع )ص 4/338اإلشراف البن املنذر ) (1)
  .كالمها البن املنذر

 (. منهن  تنقسم واحدةوكلي ) (د) يفو )وكلي واحدة منهما تنقسم(،  (ب)يف  (2)
  )فالواراثت من األم   تديل إليها ابألمومة(. (د)يف  (3)
 )يديل(.  (ب)يف  (4)
 )تديل(.  (د)و  (ج)و  (ب)يف  (5)
 ب(.88)تديل إليها( بداية )د/ (6)
 وهو خطأ. (األم أمكأم ) (ب)يف  (7)
ي ة (، واألنوار6/9(، وروضة الطالبني )460، 6/459انظر: الشرح الكبري ) (8)  يف الب ه 

ي ة فرائض شرح ن ه   (.ب35/ل) األ ش 
 أ(.84ة( بداية )ب/أي اجلد   )منهن   (9)
 . (د)ال توجد يف )اليت(  (10)

 أ[74]أ/
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 .(1)وهو كذلك د  ،وال ابجل ،بابأل ب  ج  ا ال حت   هن  أفهم أو  ،وبني امليت سواها
ل ب  ة امليت من ق  ة هي جد  ذا كانت اجلد  إة مع بنتها فيما رث اجلد  إر وقد يتصو  

 .(2)دس بينهما نصفنيفيكون السي  ،مهأبيه و أ
فنكح  ،ولعمرة بنت بنت ،(3)وحلفصة ابن ،حفصة وعمرة :لزينب بنتان :مثاله

ا ه  م  أ  مه أم أ مي أط عمرة اليت هي سق  فال ت   ،تت بولد وماتأف ،االبن بنت بنت خالته
ي اي  و  والري  ،(5)اغب  وابن الص   ،بي   بو الط  أذكره القاضي  ،بيهأم أم أ (4)اهن  أل ؛زينب  ،(6)ِن 

                                                           

ي ة انظر: األنوار (1) ي ة فرائض شرح يف الب ه  ن ه  ي   (ب35/ل) األ ش  راج الوه اج للز رك ش  ، والس  
 (.139، 4/138(، ومغن احملتاج )236)ص 

 (4/138) احملتاج (، ومغن6/141(، والن جم الوه اج )3/1052عجالة احملتاج ): انظر (2)
 . بزايدة )ابن( ابن(وحلفصة ابن ) (د)يف  (3)
  أي زينب. (4)
اد يي، املعروف اببن  ابنَالص ب اغَهو: (5) أبو نصر عبد الس ي  د بن حمم د بن عبد الواحد الب غد 

ه، مسع من أيب علي   بن ش اذ ان 400الص ب اغ، صاحب كتاب الش امل، وكتاب الكامل، ولد سنة 
وأيب احلسني بن الفضل وغريمها، وروى عنه اخلطيب وابنه أبو القاسم عليٌّ وغريمها، تويف سنة 

 .ه477

(، وطبقات الش افعية 465رقم  5/122انظر: طبقات الش افعية الكَبى للسيبك ي   ) 
ب ة )726رقم  2/39لإل سن و ي   )  (.214رقم  1/269(، وطبقات الش افعية البن قاضي ش ه 

ين  َهو (6) : فخر اإلسالم، أبو احملاسن، عبد الواحد بن إمساعيل بن أمحد بن حمم د الر و َيم
ه ب، وكتاب الكايف، ولد سنة  ي، الط َب  يي، صاحب كتاب بر املذ  ِن  ه، روى عن جد  ه 415الريو اي 

ِن     وعبد هللا بن جعفر اخل ب از ي   وغريمها، وروى عنه زاهر الش ح ام يي وأبو طاهر  أيب العب اس الريو اي 
ي   وغريمها، واستشهد على أيدي الباطني ة 

ل ف    ه.501ه، وقيل: 502سنة الس  

(، وطبقات الش افعية 900رقم  7/193انظر: طبقات الش افعية الكَبى للسيبك ي   )
ب ة )518رقم  1/277لإل سن و ي   )  (. 256رقم  1/318(، وطبقات الش افعية البن قاضي ش ه 
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 .(2)غريها (1)ر يفتصو  ال ي   :وقالوا
َكَموَمسَمَثَأرَ اَتَمهَمنَـ إَ فَمَبَ الَمَلَ بَمةَالتَمنَقَ اَاجلدَ مَ أَو)َ:قال َتَتَأانَماء َيتَ ىلَالَمإ ََدل 

 .بم األأم أم أم أو  ،بم األأم أم أو  ،بم األأم أك  ،أي فقط (ةَ ومَممَألَأابَ 
وكذا لو كانت  ،بيب األأيب أم أو  ،بيب األأم أك  ،فقط (3)أيَ(ةَ وَ بَـألَأوَابَ أمَ)َ:قال
يب أيب أم أم أم أم أو  ،بيب األأيب أم أم أم أو  ،بيب األأم أم أك  ،بوةابأل مومة مث  تديل ابأل

 ب.األ (4)يبأ
 ،بم األأيب أم أك  ،مومةابأل ة مث  بو  ب ابألىل األإ (5)من يديل وغري الواراثت منهن  

 .(7)شباه ذلكأو  ،بم األأم أيب أ (6)يبأم /أم أو 
و أ ،مم األأم أك  ،انثإ (9)دلت /مبحضأة جد   كل    ن  أ :يف ذلك (8)ابط/ والض  

                                                           

 . (د)ال توجد يف )يف(  (1)
(، والش امل البن الص ب اغ )ص 696ب )ص انظر: الت عليقة الكَبى للقاضي أيب الط ي    (2)

يي 703 : الز رك ش  ِن    ، ومم ن نسب هذا القول للريو اي  ِن    ه ب للريو اي  (، ومل أجد ذلك يف كتاب بر املذ 
راج الوه اج )ص   (.237يف الس  

 . (د)ال توجد يف )أي(  (3)
  األب(. أيب أيب أم أم أم )وأم (د)يف  (4)
 )تديل(.  (ب)يف  (5)
 أ(.34)أيب أيب أم( بداية )ج/ (6)
ي ة (، واألنوار6/9روضة الط البني ): انظر (7) ي ة فرائض شرح يف الب ه  ن ه  ، (ب35/ل) األ ش 

 (.4/144ومغن احملتاج )
 أ(.89ابط يف ذلك( بداية )د/)والض   (8)
 ب(.84انث( بداية )ب/إ)مبحض  (9)
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 .(2()1)ث  ر  ب ت  م األأم أك  ،ىل ذكورإانث إو أ ،بب األأم أذكور ك
بل  ،كركما ال يرث ذلك الذ    ،م فال ترثب األأم أنثيني كأ  بذكر بني  ت  ل  د  أ  ومن 

 .(5)مجاعاملنذر فيه اإل (4)وحكى ابن   ،(3)رحاممها من ذوي األ
 ،ا تديل بههن  أي أل (يتَ الَمَبَ ب َمَطَأسقَأتمَ)ب ل األب  من ق  / ةأي اجلد   (يَمهَ وَم)َ:قال
 .(6)اجلد   ب  ب األوكما حيج  

                                                           

ن ش ور يي: )وليس  (1) املراد ابلذيكور واإلانث هنا اجلمع، بل ما يشمل الواحد فأكثر( قال الش  
 (.1/69فتح القريب اجمليب )

: )أم ا الورااثت (2) وا عنه بثالث عبارات: إحداها: كلي جد ة تديل  قال املت  و يل   منهن  فعَب 
بوارث فهي وارثة، والث انية: كلي جد ة ليس بينها وبني امليت أب أم وارثة، والث الثة: كلي جد ة ال 

 . (244يدخل يف نسبها إىل امليت أب بني أم ني  فهي وارثة( الت ت م ة )ص 
راج (3) ي    اجالوه   انظر: الس   وفتح القريب  ،(4/144) احملتاج ومغن ،(265 ص) للز رك ش 
  (.69، 1/68اجمليب )
 تكرار لفظ )ابن(.  (د)يف  (4)
(: )وكلي جد ة إذا انتسبت إىل املتوىف وقع يف 4/338قال ابن املنذر يف اإلشراف ) (5)

(، وقال يف األوسط نسبها أب بني أ م ني   فليست ترث يف قول من حيفظ عنه من أهل العلم
(: )فليست ترث يف قول كل   من حنفظ عنه من أهل العلم(، ولكن ه قال يف اإلقناع 7/425)
ا ت سق ط يف قول أكثر أهل العلم(، ومل يذكر هذه املسألة يف  1/286) (: )فأم ا أمي أب األم   فإهن 

 كتابه اإلمجاع.

ة املدلية أبب غري وارث ال ترث، وهي كلي قال ابن ق دامة: )وأمجع أهل العلم على أن  اجلد  
، كأم   أيب األم   إال ما حكي عن ابن عب اس وجابر بن زيد وُماهد وابن  جد ة أدلت أبب بني أ م ني 
ا تديل بغري  م قالوا: ترث، وهو قول شاذٌّ، ال نعلم اليوم به قائاًل، وليس بصحيح، فإهن  ري ين  أهن  س 

 (.9/57نب( املغن )وارث فلم ترث، كاألجا
ي   )ص 2/412انظر: املهذ ب ) (6) راج الوه اج للز رك ش  (، ومغن احملتاج 237(، والس  

 (. 1/67(، وفتح القريب اجمليب )4/138)

 ب[74]أ/
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 (2)محدأمام وبه قال اإل ،بهاه ال حيج  ن  أ (1)ابعنيوالت   حابةوعن مجاعة من الص  
ة مع هللا عنه قال يف اجلد   يعن ابن مسعود رض يي ذ  م  ملا رواه الرت    ،(4()3)سحاقإو 

، (7)مع ابنها سدساً  مى هللا عليه وسل  رسول هللا صل   (6)طعمهاأة ل جد  و  أا هن  )إ :(5)ابنها
 .(8)يٌّ(وابنها ح

                                                           

 األشعريي  موسى وأبو احل ص ني، بن وعمران مسعود، وابن عمر،: الص حابة من به قال (1)
، 690(، والتعليقة الكَبى للقاضي أيب الطيب )ص 237عنهم، انظر: اإلجياز )ص  هللا رضي
 (. 701(، والش امل البن الصباغ )ص 691

 احلاوي (،237اإلجياز )ص ومن الت ابعني: احلسن البصريي وش ر يح وع روة بن الزيبري، انظر:
 .(7/414، وبر املذهب )(8/94) الكبري

الر  وايتني عنه، وهي املذهب عند احلنابلة، وهي من مفرداته.  قال به أمحد يف إحدى (2)
(، واإلنصاف للم رد او ي   9/60، واملغن البن ق دامة )(110ص ) للك لو ذ اِن     الت هذيب انظر:

 (.1/97(، والعذب الفائض )7/311)
َإسحاق (3) َيعقوب َأبو ، ال م ر و ز يي، نزيل  هو بن إبراهيم بن خم  ل د الت م يم يي، احل ن ظ ل يي

ه، 161ه، وقيل: سنة 166ن  ي س اب ور، املعروف اببن ر اه و ي ه، صاحب كتاب املسند، ولد سنة 
ن ة والد ر او ر د يي وغريمها، وروى عنه أمحد بن حنبل وحيىي بن م ع ني  وغريمها، تويف  روى عن ابن ع ي  ي  

 ه.  238سنة 

(، 79رقم  11/358(، وسري أعالم النيبالء )440رقم  2/17انظر: تذكرة احلفياظ )
 (. 408رقم  1/216وهتذيب الت هذيب )

 (. 8/303، واحملل ى )(9/60) ق دامة البن واملغن (،5/352انظر: االستذكار ) (4)
 . وهو خطأ )ابنتها( (د)يف  (5)
 )أعطاها(.  (ب)يف  (6)
 . وهو خطأ (حي ها وابناأم   مع ) (د)يف  (7)
م ذ يي يف كتاب الفرائض، ابب ما جاء يف مرياث اجلد ة مع ابنها )ص (8) رقم  474رواه الرت  
 الوجه(. هذا من إال مرفوعاً  نعرفه ال حديث ( وقال: )هذا2102

= 
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 .(2)(ضعيف سناده)إ :هوغري   (1)احلق    لكن قال عبد  
                                                           

= 

م سر وق عن عبد هللا  ورواه أيضًا البز ار يف مسنده، مسند عبد هللا بن مسعود، الش ع ب  عن
(، والب يه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب ال يرث مع األب أبواه 1946رقم  5/325)
، عن سامل، بن ( كليهم من طريق حمم د12286رقم  6/370) ر وق، عن الش ع ب     هللا عبد عن م س 

 رضي هللا عنه. مسعود بن

م ذ يي: )هذا  أصحاب بعض   ور ث وقد الوجه، هذا من إال مرفوعاً  نعرفه ال حديث قال الرت  
وقال البز ار: )وهذا احلديث ال نعلم  ،(بعض هم يور  ث  ه ا ومل ابنها، مع اجلد ة وسل م عليه هللا صل ى الن ب   

الب يه ق يي: أحداً رواه إال حمم د بن سامل، ومل يتابع عليه، وحمم د بن سامل هذا فهو لني   احلديث(، وقال 
ت جٍ  به(، وقال السيبك يي: )ويف  )فمحم د بن سامل يتفر د به هكذا( مث قال: )وحمم د بن سامل غري حم 
ا، وله كتاب يف الفرائض ت  ر ك ه  نق اد احملد  ثني( االبتهاج يف شرح  سنده حمم د بن سامل ضعيف جدًّ

 (.1687رقم  6/131(، وضع فه األلباِن يف اإلرواء )302املنهاج )ص 

ار م يي يف سننه، كتاب الفرائض، ابٌب يف اجلد ات ) ( 2974رقم  4/1924ورواه أيضًا الد 
ري ين ، ابن عن ،ثع  ش  من طريق األ    مسعود. ابن عن س 

 .(12286 رقم 6/370)قال الب  ي  ه ق يي: )وحديث أشعث منقطع( السينن الكَبى 
َاحلق َ  (1) َعبد َأبوَحمم د ب ي ل يي،  هو يي، اإل ش  ل س  بن عبد الر محن بن عبد هللا األ ز د يي، األ ند 

 ولد املعروف يف زمانه اببن اخل ر اط، صاحب كتاب األحكام الوسطى، وكتاب املع ت لي من احلديث،
ه، روى عن ش ر يح بن حمم د وطاهر بن عطي ة وغريمها، وروى عنه 514 سنة: وقيل ه،510 سنة

 .ه581سن عليي بن حمم د املع اف ر يي وحمم د بن أمحد بن غالب األ ز د يي وغريمها، تويف سنة أبو احل

(، 99رقم  21/198(، وسري أعالم النيبالء )1100رقم  4/97انظر: تذكرة احلف اظ )
ه ب )  (. 474رقم  1/155(، وشجرة النيور الز كي ة )9رقم  2/59والد  يب اج املذ 

ر وق عن الش ع ب     عن سامل بن حمم د أسنده )وقد :عبد  احلق   قال  (2)  بن هللا عبد عن م س 
 وهو الفارض هو بن سامل حيٌّ، حمم د وابنها جد ة ور ث أن ه وسل م عليه هللا صل ى الن ب    عن مسعود
 (. 3/329( األحكام الوسطى )املرتوك شبه جدًّا ضعيف
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 :(1)جوبةأته فعنه تقدير صح   ىوعل
 بوه.أال الذي هو  ،امليت محله على ابنها الذي هو عمي  :حدهاأ

 كان غري وارث ملانع قام به.  :اِنالث  
  .وهو خال امليت ،وابنها م   األ م  أة راد اجلد  أن يكون أحيتمل  (2)هن  أ :الثالث

 يعثمان رض ن  أ ي   ر  ه  عن الزي  (4)رم  ع  م   عن (3)اقز  عن عبد الر   ر   عبد الب    ونقل ابن  
 .(7()6)اس عليهوالن   ،اذا كان ابنها حيًّ إة ث اجلد  يور    (5)هللا عنه مل

                                                           

راج الوه اج 7/414(، وبر املذهب )95، 8/94انظر: احلاوي الكبري ) (1) (، والس  
ي   )ص   (. 1/68(، وفتح القريب اجمليب )239للز رك ش 

 )أن(.  (د)يف  (2)
ي، صاحب كتاب  هوَأبوَبكرَعبدَالر ز اق (3) ري  يي موالهم، الص ن  ع اِن  فع احل م  بن مه  ام بن ان 

ه، روى عن ابن ج ر ي ج وم ع م ر 126اجلامع الكبري، وكالمها يف احلديث، ولد سنة املصن ف، وكتاب 
ن ه وأمحد بن حنبل وغريمها، تويف سنة  ي ان بن ع ي  ي    ه.211وغريمها، وروى عنه س ف 

(، 220رقم  9/563(، وسري أعالم النيبالء )357رقم  1/266انظر: تذكرة احلف اظ )
 (.608م رق 6/310وهتذيب الت هذيب )

َممع ممر (4) بن راشد األ ز د يي موالهم، أبو ع روة بن  أيب ع مرو الب صر يي، نزيل اليمن،  هو
ه، روى عن 96ه، وقيل: سنة 95صاحب كتاب اجلامع، وهو أو ل من صن ف ابليمن، ولد سنة 

ر ي   وق  ت اد ة وغريمها، وروى عنه س فيان الثيور يي وس فيان بن ع ي  ي     .ه153ن ة وغريمها، تويف سنة الزيه 

 وهتذيب ،(1رقم  7/5) النيبالء أعالم وسري ،(184رقم  1/142) احلف اظ تذكرة انظر:
 (.439رقم  10/243) الت هذيب
 )مل( ساقطة من )ج(. (5)
 رقم 10/277) اجلد ات فرض ابب الفرائض، كتاب مصن فه، يف الر ز اق عبد أخرجه (6)

، وعنه الب يه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب ال يرث مع األب أبواه (19091
 (. 12285رقم  6/370)

 (. 5/353انظر: االستذكار ) (7)
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 يوه ،ال يف حالة واحدةإ (3)من ابن ابنها يٌّ وابنها ح (2)ةال ترث اجلد   :(1)فائدة
فتأيت منه  ،تهعم   أو بنت   ،خالته بنت   ج ابنٌ يتزو   (4)أبن :ة من وجهنين تكون جد  أ

ته وجد   ،(7)هويرتك أاب ،(6)أو أيب أبيه ،(5)أبيه وأم    ،هأم    وأم    ،هوْيوت بعد موت أم    ،اببن
                                                           

وهو مضروب عليه يف األصل خبطٍ  ال( ص  اف يف اخل  ف  زايدة )قال اخل   (د)و  (ب)يف  (1)
  أسود.

 . ( بدون )اجلد ة(د)يف  (2)
راج الوه اج )ص  (3) ( وعجالة احملتاج 239هكذا يف مجيع النيسخ وكذلك يف الس  

(، واألصحي: )من ابن ابن ابنها، أو من ابن ابن بنتها(؛ ألن ه 4/139( ومغن احملتاج )3/1051)
هنا ال يتصو ر إدالء اجلد ة جبهتني إىل امليت يف الطبقة األوىل من اجلد ات، وقد يقال: إن  املقصود 

اببن ابنها، أي من يديل إليها ببنو ة ابٍن هلا؛ ألن  ابن االبن ابٌن وإن نزل، كما أن  أاب األب أٌب وإن 
عال، فيدخل يف مقصوده ابن ابن ابنها، وابن ابن ابن ابنها، وابن ابن ابن ابن ابنها، وهكذا، وأم ا 

يت م ي   ) ي   ) (، وهناية احملتاج6/399عبارة حتفة احملتاج لله 
(: )وقد ترث وابن  ابنها أو 6/17للر مل 

 ابن  بنتها حيٌّ من ابنه( وهذه ال غبار عليها.

وقوله: )وابنها حيٌّ( أي سواء كان ابنها مباشرة أو ابن ابنها، أو ابن بنتها، وال يلزم أن  
وجود ابنها،  يكون امليت هنا ذكراً، فقد يكون امليت بنت ابن ابنها، أو بنت ابن بنتها، فرتثها مع

ا على سبيل الت مثيل.  ولعل  الشارح عَب  هنا عن امليت )املور  ث( ابالبن ال على سبيل احلصر وإّن 
 (ج)و  (ب)يف ال يوجد أو ابن ابن بنتها(  -إىل  -خالته  بنت   ج ابنٌ )أبن يتزو   قوله: (4)

ف وختل    ،فتموت ابنتها ،بأم أم أوهي  ،مأم أم أ)فتكون  ها هذه العبارةعن بدالً يوجد و  (،د)و 
 .فرتث من جهة ابن ابنتها دون ابنها( ،بوه ابقٍ أو  ،وْيوت ذلك الولد ،ولداً 

 إن كان قد تزو ج أبو امليت بنت  خالته.  (5)
 إن كان قد تزو ج أبو امليت بنت  عم ته. (6)
تزو ج أبوه بنت عم ته، أو إن ترك أابه هنا فإن  اجلد ة العليا ترث مع ابن ابنها إن كان قد  (7)

مع ابن بنتها إن كان قد تزو ج أبوه بنت خالته، وقد ترث مع ابنها املباشر فيما إذا ترك امليت أاب 
 . أبيه، وذلك إذا تزو ج أبوه بنت عم ته، ال بنت خالته
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فرتثه من جهة كونه ابن بنت  ،(2)أبيه أم    أو وأمي  ،(1)أيب أبيه وأمي  ،هأم    أم    العليا اليت هي أمي 
  .(4)أو ابن ابن بنتها ،(3)ن جهة كونه ابن ابن ابنهام ال ،بنتها

َ ة اجلد   ن  أل ؛(9)قاله املاوردي (8)/كما (7)أي بال خالف (يتَ الَمَ(6()5)م َ ب َأوَم)/
 ،والدهتا معلومة ن  وأل ،مباشرهتا للوالدة :مرينوىل منها ألأ مي ترث ابلوالدة فكانت األ

 .(10)ب مظنونةة من قبل األووالدة اجلد  
ىَعدَمالبَأَبَأجَأتَم) ،باأل (11)لب  ات من ق  أي من اجلد  َ(نَ نهَأَمَ ربمَالقَأوَم)َ:قال

وهذا ال  ،(12)قرب منها بدرجةأا هن  أل ؛بب األأ م  أب حتجب األ م   أأي ك (يضاَ أَم
 .(13)خالف فيه

                                                           

 . إن كان قد تزو ج أبو امليت بنت  عم ته (1)
 . خالتهإن كان قد تزو ج أبو امليت بنت   (2)
 . إن كان قد تزو ج أبو امليت بنت  عم ته (3)
 . إن كان قد تزو ج أبو امليت بنت  خالته (4)
 (. امليت وأبم    :)قال (د)و  (ج)يف  (5)
 ب(.89( بداية )د/امليت وأبم    :)قال (6)
(، واإلقناع يف مسائل 103(، ومراتب اإلمجاع )ص 95انظر: اإلمجاع البن املنذر )ص  (7)

 (. 2/101اإلمجاع )
 أ(. 85)كما قاله( بداية )ب/ (8)
 (.8/94انظر: احلاوي الكبري ) (9)
 (. 7/413(، وبر املذهب )8/94انظر: احلاوي الكبري ) (10)
 . (د) )ق ب ل( ساقطة من (11)
ي   )ص  (12) راج الوه اج للز رك ش  (، وشرح الفصول املهم ة لسبط املارد ين    240انظر: الس  

(1/214 .) 
 (.2/101) اإلمجاع مسائل يف واإلقناع ،(95ص ) املنذر البن اإلمجاع: انظر (13)



 539َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َمَ أَمفَم)َ:قال َاجتَمذَمإَ ا َجَمعَممَما ََنَ تَمدَ ت َ،بَ الَمَم َ أأَوَمَ،م َ الَأَم َ أَأكَمََ،ةَ دَماحَ وَمَةَ جَمرَمَدَميف 
 .(1)يب بكر وعمر رضي هللا عنهماأأي ملا سبق من فعل  (اءوَماَسَممَمهَأينـَمبمََسَأدَأالسَ فَم

َكَمإ َوَم)َ:قال ََتَ انَمن   ،بل األب  ة اليت من ق  أي من اجلد   (بقرَمأمََم َ الَأَلَ بَمنَقَ َمَ الت 
ََتَ بَمجَمحَموَمَ،سَ دَألسَ تَابَ دَمرَمانفَم) ،باأل (2)مع أم    م   األ م   أك  ن  أي أل (بَ الَم لَ بَمنَقَ َمَ الت 

 .(4()3)ات كالفرع هلاواجلد   ،صلهي األ م   وكون األ ،قرهبا بدرجة :تنيهلا قو  
َكَمإ َوَم)َ:قال َانَمن َجَأَتَملَم)َباأل م   أكَ(بقرَمأمََبَ الَمَلَ بَمنَقَ َمَ تَالت  نََمَ بَالت 

سَأدَأالسَ َونَأكَألَيَمبمَ) ،م   األ م   أ م   أك  ،بعد منهاأن كانت إأي و  (م َ الَأَلَ بَمقَ 
 (اءوَماَسَممَمهَأينـَمبمََ(5)

 .(7)على األظهر (6)أي
م   ب القرىب من جهة األحتجبها كما حتج   :اِنوالث  

(8()9). 
                                                           

 (.525 -523انظر: )ص  (1)
  يف )ب( و )ج( و )د( )مع أم   أم   األب( وهو الص واب. (2)
 )كالفروع(.  (د)يف  (3)
راج (4) ي    الوه اج انظر: الس    .(4/139، ومغن احملتاج )(241 ص) للز رك ش 
 . (د)ال توجد يف )السيدس(  (5)
عنها عبارة )أي إذا كانت  بدالً  (د)، ويف (ج)وجد يف يال قوله: )أي على األظهر(  (6)

دس وهذا بل يشرتكان يف السي  ،األم    أم    من األم كأم    ب البعدىمن األب كأم األب فال حتج   رىبالق  
  وهي مضروب عليها يف األصل خبطٍ  أسود.هو أظهر القولني( 

(، وروضة الط البني 6/496(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )5/28انظر: الت هذيب للب  غ و ي   ) (7)
ي   )ص 6/27) راج الوه اج للز رك ش   (. 241(، والس  

 . وهو مضروب عليه يف األصل خبطٍ  أسود ل(حيح األو  )والص   (ب)يف زاد  (8)
ر اج العبارة فيها نظر، وْيكن تصويبها مبا ورد يف (9) ي   )ص الس   ( حيث 242الوه اج للز رك ش 

(، وانظر: الت ت م ة للمتويل )ص  من الق رىب كانت لو قال: )كما (، واالبتهاج 292جهة األم  
 (.6/141(، والن جم الوه اج )306للسيبك ي   )ص 
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ات مجيع اجلد   مي ب األولذلك حتج   ،قوىأ م   قرابة األ (2)ن  أ :لو  األ (1)والفرق على
 .(3)بخبالف األ ،من اجلهتني

 ن  إ :(6)ان الشيخه قر  أو  (5)والبغويي  (4)وعلى هذا /القياس قال القاضي /احلسني
 م   أك  ،بمن جهة آابء األ (7)/البعدى ط  ق  س  ب ت  األ م   أ م     أب كهات األم  أ  القرىب من جهة 

م   أ
  .بيب األأ (9)يبأم /أو  ،بب األأ (8)

هات م  أالبعدى من جهة  ط  ق  س  ب هل ت  يب األأم أب كوالقرىب من جهة آابء األ
 .(10)ظهر املنع فيكون األ ،فيه القوالن ؟باأل م   أ م   أ م   أك  :باأل

                                                           

 . (ب)وجد يف يال قوله: )على األو ل(  (1)
 ه(. )أن   (د)يف  (2)
ي   )ص  (3) راج الوه اج للز رك ش   .(4/139) احملتاج (، ومغن241انظر: الس  
 أ(.90)احلسني والبغوي( بداية )د/ (4)
َهو (5) أبو حمم د احلسني بن مسعود بن حمم د الب  غ و يي، املعروف اببن الف ر اء َترًة  :البـمغمو ي 

يي السين ة، صاحب كتاب الت هذيب، وكتاب الت فسري املسم ى )معامل  وابلف ر اء أخرى، امللق ب حم 
مها، وروى عنه الت نزيل(، مسع من شيخه القاضي احلسني وأيب بكر يعقوب بن أمحد الص ي  ر يف    وغري 

أبو منصور حمم د بن أسعد الع ط ار يي املعروف بف د ة وأبو الفتوح حمم د بن حمم د الط ائ يي وغريمها، 
 ه.516تويف سنة 

 لإل سن و ي    الش افعية وطبقات ،(767رقم  7/75) للسيبك ي    الكَبى الش افعية طبقات: انظر 
ب ة قاضي البن يةالش افع وطبقات ،(177رقم  1/101)  (.248رقم  1/310) ش ه 

 ومها: الر اف ع يي والن  و و يي.  (6)
 ب(.34)البعدى من جهة( بداية )ج/ (7)
 )كأم أيب األب(.  (د)يف  (8)
 ب(.85)أيب أيب أب( بداية )ب/ (9)
(، وروضة الط البني 6/496(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )5/28) انظر: الت هذيب للب  غ و ي    (10)

يت م ي   )6/27) ي   )6/400(، وحتفة احملتاج لله 
 (. 6/18(، وهناية احملتاج للر مل 

 أ[75]أ/
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هل املدينة أرواية  (1)لو  واأل ،واية عن زيدالقوالن سببهما اختالف الر    :تنبيه
قاله  ،(4)هل بلدهأم هن  أل ؛لو  ح األج   فلهذا ر   ،(3)هل الكوفةأرواه  :اِنوالث  ، (2)عنه

 .(5)قريبصاحب الت  
َوىلمَالَأَةَ جَمرَميفَالدَ َبَ الَمَلَ بَمنَقَ مَ وَمَ،بداَ أمََةَ دَماحَ وَمَم َ الَأَلَ بَمنَقَ مَ َةَأثَمارَ الوَموَم)َ:قال

َوَمَ،بَ الَمَمَ أأََ:يَمهَ وَمَ،ةَ دَماحَ وَم َ،بَ الَمَبَ أمََمَ أأَوَمَ،بَ الَمَم َ أأََمَ أأََ:يَمهَ وَمَ،نَ تَمدَ جَمَةَ يَمانَ َالثَ يف 
َوَمَ،بَ الَمَلَ بَمنَقَ مَ َانَ نتَمث َوَمَ،م َ الَأَلَ بَمنَقَ مَ َةَ دَماحَ وَمَ،ثَ المَثمََتَأثَمارَ الوَمَ(6)ونكَأيَمفَـم َةَ ثَمالَ َالثَ يف 
َوَمَ،بَ الَمَلَ بَمنَقَ مَ َ(7)ةَ ثَمالمَثمَوَمَ،م َ الَأَلَ بَمنَقَ مَ َةَ دَماحَ وَمَ:عَ ربَمأَم نَمَ َةَ دَماحَ وَمَ:سَ خَمَةَ عَمابَ َالرَ يف 

                                                           

  بدون الواو.ل( )األو   (ب)يف  (1)
 اجلد ات فرض ابب الفرائض، كتاب مصن فه، يف الر ز اق عبد أخرج هذه الر  واية (2)

، وابن أيب ش يب ة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب من كان يقول: إذا (19087 رقم 10/276)
 كتاب الكَبى، السينن يف والب يه ق يي  (،31295رقم  6/270اجتمع اجلد ات فهو للقرىب منهن  )

 من الق رىب كانت إذا بينهن   واإلشراك األم    ق ب ل من كانت إذا منهن   الق رىب توريث ابب الفرائض،
 (.12366 ،12365، 12363رقم  6/389) األب ق ب ل

 قال الب يه ق يي: )وهو الص حيح من مذهب زيد رضي هللا عنه(.
 اجلد ات فرض ابب الفرائض، كتاب مصن فه، يف الر ز اق عبد الر  واية هذه أخرج (3)

(، وابن 92رقم  1/57اجلد ات )، وسعيد بن منصور يف سننه، ابب (19089 رقم 10/276)
 منهن   للق رىب فهو اجلد ات اجتمع إذا: يقول كان من ابب الفرائض، كتاب أيب ش يب ة يف مصن فه،

ار م يي يف سننه، كتاب الفرائض، ابب قول عليٍ  وزيد يف اجلد ات (31296 رقم 6/271) ، والد 
من  الق رىب توريث ابب الفرائض، كتاب الكَبى، السينن يف (، والب يه ق يي 2982رقم  4/1929)

 (.12362، 12361، 12360، 12359 رقم 6/388)اجلد ات دون الب عدى 
يت م ي   ) (4)  (. 6/18(، وهناية احملتاج )6/400انظر: حتفة احملتاج لله 
ر اج انظر النقل عنه يف: (5)  (.6/141) الوه اج والن جم ،(242 ص)للزركشي  الوه اج الس  
 )فتكون(.  (ج)يف  (6)
 )وثالث(.  (د)و  (ج)يف  (7)
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  (.اذَمهَمَىلَمعَموَمَبَ الَمَلَ بَمنَقَ مَ َعَ ربَمأمَوَمَ،م َ الَأَلَ بَمقَ 
شار أوتلخيص ما قيل فيه على طوله ما  ،اتعدد اجلد   (2)بيان لتنزيل (1)هذا

وىل من رجة األومها الواقعان يف الد   ،بٌ أو  مٌّ ألك  :ن تقولأوهو  ،فاملصن    (3)ليهإ
رجة ربعة هم الواقعون يف الد  أف ،كم   وكذلك أل ،مأو  (4)بأبيك أل مث   ،صولكأدرجات 

جداد األ (6)/درجاتوىل من األ (5)رجة هيوهذه الد   ،صولكأانية من درجات الث  
فتضرب  ،مٌّ أو  بٌ أربعة واحد من األ لكل    ،الثة مثانيةالث  / رجةصولك يف الد  أ مث   ،اتواجلد  

ويف  ،ويف اخلامسة اثنان وثالثون ،ة عشرابعة ست  الر   (7)رجةويف /الد   ،ربعة يف اثننياأل
  .(8)ربعة وعشرونألف و أرجة العاشرة الد  

يف  ذاً إف ،اتاجلد   وهن   ،انثإصف والن    ،درجة ذكور يف كل   صول صف من األوالن   
 ويف اخلامسة ست   ،ابعة مثانويف الر   ،ربعأالثة الث   ويف ،َتنصول جد  انية من األرجة الث  الد  

  .(9)ةمئة واثنتا عشرة جد   ويف العاشرة مخس ،عشرة
                                                           

  يف )د( بدون )هذا(. (1)
 يف )د( )تنزيل(. (2)
 . (د)ال توجد يف )إليه(  (3)
 )أم وأب(.  (ب)يف  (4)
 . (د)ال توجد يف )هي(  (5)
 ب(.90)درجات األجداد( بداية )د/ (6)
 أ(.86ابعة( بداية )ب/رجة الر  )الد   (7)
، ويف 128=  2×  64، ويف الد رجة الس ابعة: 64=  2×  32ويف الد رجة الس ادسة:  (8)

، ويف الد رجة 512=  2×  256، ويف الد رجة الت اسعة: 256=  2×  128الد رجة الث امنة: 
 . 1024=  2×  512العاشرة: 

 ، ويف64=  2÷  128: ، ويف الد رجة الس ابعة32=  2÷  64ويف الد رجة الس ادسة:  (9)
 الد رجة ويف ،256=  2÷  512: الت اسعة الد رجة ويف ،128=  2÷  256: الث امنة الد رجة
 .512=  2÷  1024: العاشرة

 ب[75]أ/
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ات الواراثت على عن عدد من اجلد   ئلت  ذا س  إف ،واراثت وغري واراثت منهن   مث  
ىل إوىل ض نسبة األبعدد املسؤول عنه وحم    قرب ما ْيكن من املنازل فاجعل درجتهن  أ

ني م  أ  الثة سبة الث  خر الن   آا أبب ويف مًّ أ  انية خر نسبة الث  آبدل من أ مث   ،هاتم  أامليت 
 .(1)آابء خريةنسبة األ ض تتمح  ابء حىت  هات وتزيد يف اآلم  بوين وهكذا تنقص من األأب

َبَ أمََم َ أأََم َ أأََمَ أأَوَمَ،بَ أمََم َ أأََم َ أأََم َ أأََمَ أأَوَمَ،م َ أأََم َ أأََم َ أأََم َ أأََمَ أأَ) :فما ذكره املصن    :(2)مثاله
 .(بَ أمََبَ أمََبَ أمََبَ أمََمَ أأَوَمَ،بَ أمََبَ أمََبَ أمََم َ أأََمَ أأَوَمَ،بَ أَم

وىل مدلية األ ،عشرة واراثت فاجعل درجتهن  ات عن عشر جد   ئلت  ذا س  إو 
م أم أم أم أم أم أم أم أم أ (3):انية/الث   ،مأم أم أم أم أم أم أم أم أم أ ي:وه ،مومةابأل

يب أيب أم أم أم أم أم أم /أ مأ :ابعةالر   ،باأل (4)يبأم أم أم أم أم أم أم أم أ :الثةالث   ،بأ
يب أم أم أم أم أم أ :ادسةالس   ،(7)بأيب أيب أ (6)يبأ/ مأم أم أم أم أم أ :اخلامسة ،(5)بأ
م أ :امنةالث   ،(11)بأ (10)يب أيبأيب أيب أيب أم أم أم أم أ :ابعةالس  ، (9)بأ (8)يبأيب أيب أ

                                                           

(، وشرح الفصول 1/557(، والت عليق على نظم الآللئ )9/73انظر: هناية املطلب ) (1)
 (.1/307املهم ة )
 (. ما ذكر )مثال (ب)يف  (2)
 أ(.91أم أم( بداية )د/ :انية)الث   (3)
  وهو خطأ.زايدة )أيب(  (د)يف  (4)
 )األب(.  (ب)يف  (5)
 ب(.86)أيب أيب أيب( بداية )ب/ (6)
 )األب(.  (ب)يف  (7)
  وهو خطأ. (د)ال توجد يف )أيب(  (8)
 )األب(.  (ب)يف  (9)
 . (، وهو خطأد)و  (ج)ال توجد يف )أيب(  (10)
 )األب(.  (ب)يف  (11)

 أ[76]أ/
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 ،بأيب أيب أيب أيب أيب أيب أيب أم أم أ :اسعةالت   ،(1)بأيب أيب أيب أيب أيب أيب أم أم أ
  .بأيب أيب أيب أيب أيب أ يبأيب أيب أم أ (2):/العاشرة
ؤال عن كان الس    (4)نإاقطات فردت معرفة من حياذي الواراثت من الس  أ (3)ذاإو 

 كثر فألق  أؤال عن ن كان الس  إو  ،قرب ما ْيكن فليس يف درجتهما غريمهاأتني على جد  
فما بلغ فهو عدد  ،وضع  ف االثنني بعدد ما يبقي منهن   ،بداً أمن عدد الواراثت اثنني 

الواراثت فالباقيات  سقطت منهن  أذا إف ،اقطاترجة الواراثت والس  ات يف تلك الد  اجلد  
 .(5)اقطاتالس  

فخذ من  ؟اقطاتمن الس   ات متساوايت كم يف درجتهن  ربع جد  أ :ذا قيلإ :مثاله
 (6)ل      ب  ة من ق          ربعأفاجعل  ،الباقي اثنان فتبلغ مثانية ن  أل ؛تنيفهما مر  وضع    ،ربع اثنتنياأل
ل ب  من ق   (9)ربعةأواجعل  ،(8)ات/جد   (7)ط ثالث      وتسق ،واحدة ن          رث منه      وت ،ماأل
 ،اتربع جد  أابعة رجة الر  اقطات يف الد  فجملة الس   ،اتثالث جد   وترث منهن   ،باأل

  .(10)بل األب  م وواحدة من ق  ل األب  ثالث من ق  
                                                           

 )األب(.  (ب)يف  (1)
 أ(.35أم( بداية )ج/ :)العاشرة (2)
 )فإذا(.  (ب)يف  (3)
 )فإذا(.  (ب)يف  (4)
(، 562، 1/561(، والت عليق على نظم الآللئ )75، 9/74انظر: هناية املطلب ) (5)

 (.1/308وشرح الفصول املهم ة )
 . (ب) )ق ب ل( ساقطة من (6)
 الث(. )الث   (ب)يف  (7)
 ب(.91ات واجعل( بداية )د/)جد   (8)
 (. )أربعاً  (د)يف  (9)
( مث  نضع  ف 2=  2 - 4عدد اجلد ات الواراثت أربع جد ات، فننقص منهن  اثنتني، ) (10)

(، 8=  2×  2×  2العدد اثنني مر تني وهو قدر ما بقي معنا من طرح االثنني من األربعة فيكون )
 (. 4=  4 - 8فالواراثت أربع، والس اقطات مثان )
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فخذ من  ؟اقطاتمن الس   ات متساوايت كم يف درجتهن  ثالث جد   :قيل (1)نإف
يف هذه  فهي عددهن   ،ربعةأ (3)فيبلغ (2)الباقي /واحد ن  أل ؛ةفهما مر  /وضع    ،الثة اثننيالث  
  .(4)ثالث واراثت وواحدة ساقطة ،رجةالد  

ففي  ،رجةصول بعدد تلك الد  درجة من درجات األ الواراثت يف كل    ن  أواعلم 
ال وارثة إ دز  درجة ال ت   وهكذا يف كل    ،ربعأابعة ويف الر   ،الثة ثالثويف الث   ،انية ثنتانالث  

  .درجة يف كل    ن تضاعف عد د هن  إواحدة و 
وال  ،بل األب  من ق   م ونصفهن  ل األب  من ق   ات ما بلغن نصفهن  اجلد   ن  أ :وسببه

لت  ذا صعدان درجة تبد  إف ،بل األب  والباقيات من ق   ،بداً أال واحدة إم ل األب  يرث من ق  
 ليه.إالذي صعدان  اجلد    م  أوزادت  ،هام   أب واحدة منهن   كلي 

 (رشَمَعَمنَاثنمَمَ َحَ صَ تمََ،يهَ ب َأمََمَ أأَوَمَ،هَ م َ أأََمَ أأََ:يهَ تَمدَ جَمَكَمرَمتَـمَ:كَملَ نَذَممَ َلَ ائَ سَممَم)َ:قال
ة ست   فاضرب اثنني يف ،وال يوافق دس سهم ال يصحي تني السي للجد   ،ةصلها من ست  أ ن  أي أل

 .(9)والباقي للعاصب ،(8)سهم (7)ةجد   لكل    ،(6)دس /اثنانالسي  (5)تنيللجد   ،تكن اثن عشر
                                                           

 )فإذا(.  (د)يف  (1)
 أ(. 87)واحد فتبلغ( بداية )ب/ (2)
 )فتبلغ(.  (د)و  (ب)يف  (3)
( مث  نضع  ف العدد 1=  2 - 3عدد اجلد ات الواراثت ثالث، فننقص منهن  اثنتني، ) (4)

(، 4=  2×  2اثنني مر ة واحدة، وهو قدر ما بقي معنا من طرح االثنني من الث الثة فيكون )
 (. 1=  3 - 4فالواراثت ثالث، وواحدة ساقطة )

 ات(. )للجد   (ب)يف  (5)
 أ(.92( بداية )د/)اثنان لكل    (6)
 واحدة(. لكل   ) (ج)يف  (7)
 واحد(. سهم ) (د)يف  (8)
 وهذه صورهتا:  (9)

   6 6  ×2  =12 
 أم األم (233)   

1

6

 1 1 
 1 أم األب
  10 5 ب عاصب

 ب[76]أ/
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والباقي  ،دسالسي ه م   أل ب  ته من ق  أي جلد  َ(ةَ تَ نَسَ مَ َحَ صَ تمََ،ابَ أمَوَمَيهَ تَمدَ جَمَكَمرَمتَـم)َ:قال
 .(1)بل األب  وال شيء لليت من ق   ،بلأل

يب أ م   وال شيء أل ،دسه السي م   أ م   أته أي جلد  َ(ةَ تَ نَسَ مَ َحَ صَ تمََ،هَ م َ أأََتَمدَ جَمَكَمرَمتَـم)
هم   أ

(2()3). 
َاثنمَمَ َحَ صَ تمََ،يهَ ب َأمََتَمدَ جَمَكَمرَمتَـم) تني للجد   ،ةصلها من ست  أ ن  أي أل (رشَمَعَمن

ة جد   لكل    ،ة تكن اثن عشرفاضرب اثنني يف ست   ،وال يوافق دس سهم ال يصحي السي 
 .(5)و لبيت املالأ خاص ٍ  (4)ا لعاصبم  إوالباقي / ،دس سهمنصف السي 

                                                           

 وهذه صورهتا:  (1)
   6 

  (234) 
 

1 أم األم

6

 1 
          حمجوبة ابألب أم األب

  5 ب أب
ا غري وارثة، فهي أدلت بذكر بني أ نثيني.  (2)  ألهن 
 وهذه صورهتا:  (3)

   6 
  (235) 

 
1 أم أم األم

6

 1 
          غري وارثة أم أب األم

  5 ب عاصب
 )للعاصب(.  (د)يف  (4)
 وهذه صورهتا إن وجد عاصب خاص، أو على القول بتوريث بيت املال:  (5)

   6 6  ×2  =12 
 أم أم األب (236)

1

6

 1 
1 

 1 أم أب األب 
  10 5 ب عاصب أو بيت املال 

 أ[77]أ/
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 .(1)من اثنني فقط تصحي  :فيقول د   ا من قال ابلر  م  أ
كَمرَمتَـم)/َ

 ،ةصلها من ست  أ ن  أي أل (رشَمَعَمنَاثنمَمَ َحَ صَ تمََ،هَ م َ أأََتَمدَ جَموَمَ،يهَ تَمدَ جَمَ(2)
ة جد   لكل    ،ة تكن اثن عشرفاضرب اثنني يف ست   ،وال يوافق يصحي  تيه سهم الجلد  

 .(5()4)تيهبعد من جد  أ (3)ماهن  أل ؛هم   أيت شيء جلد   وال ،والباقي للعاصب ،سهم

                                                           

 وهذه صورهتا على القول ابلر د  :  (1)

  2 

 فرضاً وردًّا 1 أم أم األب (237)

 فرضاً وردًّا 1 أم أب األب 
 

 ب(.87تيه( بداية )ب/)ترك جد   (2)
 ا(. )ألهن   (ب)يف  (3)
تيه، وأم ا ابلن  سبة ألم أب أم  ه فال  (4) ا أبعد من جد  ابلن  سبة ألم أم أم  ه ال شيء هلا؛ ألهن 

ا غري وارثة، فهي أدلت بذكر بني أنثيني.   شيء هلا؛ ألهن 
 وهذه صورهتا:  (5)

   6 6  ×2  =12 

 أم األم (238)
1

6

 1 
1 

 1 أم األب 

                   حمجوبة أم أم األم 

                   غري وارثة أم أب األم 

 10 5 ب عاصب 
 



 548َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

تيه جلد   ،ةمن ست   يضاً أصلها أ (2)أي (يهَ ب َأمََتَمدَ جَموَمَ،يهَ تمَدَ جَمَكَمرَمتَـمَ(1)و/لَمَهَأثلَأمَ وَم)
 .(3)بعدأما هن  أل ؛بيهأيت وال شيء جلد   ،دسالسي 

يب أم أته جد   ن  أل (4)أي (رَمشَمعَمَةَميَمانَ نَثمَممَ َحَ صَ تمََ،يهَ ب َأمََتَمدَ جَموَمَ،هَ م َ أأََتَمدَ جَمَكَمرَمتَـم)
فاضرب  ،وال يوافق واحد ال يصحي  وسهمهن   ،دس بني الباقياتفالسي  ،(5)ه ال شيء هلام   أ

والباقي  ،اتللجد   (7)ثالثة ،ومنها تصحي  ،مثانية عشر (6)لة يكنأيف املس عددهن  
 .(8)للعاصب

                                                           
 ب(.35تيه( بداية )ج/)لو ترك جد    (1)
 . (ب)ال توجد يف )أي أصلها(  (2)
 وهذه صورهتا:  (3)

   6 6  ×2  =12 
 أم األم (239)

1

6

 1 
1 

 1 أم األب 
                   حمجوبة أم أم األب 
                   حمجوبة أم أب األب 
  10 5 ب عاصب 

 . (ب)ال توجد يف )أي(  (4)
ا غري وارثة، فهي أدلت بذكر بني أ نثيني.  (5)  ألهن 
 )تكن(. (د)و  (ج)يف  (6)
 )ثالث(.  (د)يف  (7)
 وهذه صورهتا: (8)

   6 6  ×3  =18 
 أم األبأم  (240)

1

6

 1 
1 

 1 أم أب األب 
 1 أم أم األم 
                   غري وارثة أم أب األم 
  15 5 ب عاصب 
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كَمرَمتَـم)/َ
َأمََتَمدَ جَموَمَه ،م َ أأََتَمدَ جَمَ(1) يب أم أ (2)تهجد   ن  أي أل (ةَ تَ نَسَ مَ َحَ صَ تمََ،يهَ ب َأمََيب 

 ،بيب األأم أم أحدمها أب فيب األأيت ا جد  م  أو  ،نثينيأإلدالئها بذكر بني  ؛م ساقطةاأل
 .(4)بعد منهاأ (3)ماهن  أل ؛مم األأم وكلتامها حمجوبتان أب ،بيب األأيب أم أخرى واأل

م م األأيب أم أ ن  أي أل (رَمشَمعَمَةَميَمانَ نَثمَممَ َحَ صَ تمََ،هَ م َ أأََم َ أأََتَمدَ جَموَمَ،يهَ ب َأمََتَمدَ جَمَكَمرَمتَـم)
 رىبالق   ذ  إ ؛مم األأم أم أو  ،بيب األأم أو  ،بم األأم أ :الواراثت ثالث ذاً إف ،(5)ساقطة

 ،بينهن   (8)دسفالسي  ،(7)مكما تقد    م   ب ال حتجب البعدى من جهة األجهة األ (6)من
 ،مثانية عشر (10)ة يبلغفاضرب /ثالثة يف ست   ،وال يوافق على ثالثة ال يصحي  (9)وواحد

                                                           

 ب(.92يت( بداية )د/)ترك جد   (1)
 ة(. )جد   (د)يف  (2)
 ا(.)ألهن   (د)يف  (3)
 وهذه صورهتا:  (4)

   6 
1 أم أم األم (241)

6

 1 
          غري وارثة أم أب األم 
          حمجوبة أم أم أب األب 
          حمجوبة أم أب أب األب 
  5 ب عاصب 

ا أدلت بذكر بني أنثيني.  (5)  ألهن 
 تكرار لفظ )من(.  (د)يف  (6)
 (.539انظر: )ص  (7)
 . (ب)ال توجد يف )فالسيدس(  (8)
  بدون الواو.)واحد(  (د)و  (ب)يف  (9)
 )تبلغ(.  (د)و  (ج)و  (ب)يف  (10)

 ب[77]أ/
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 .(1)والباقي للعاصب ،سهمأات ثالثة للجد   ،ومنها تصحي 
 (3)ةً جد   ن  أي أل (رَمشَمَعَمنَاثنمَمَ َحَ صَ تمََ،يهَ ب َأمََم َ أأََتَمدَ جَموَمَ،(2)هَ م َ أأََم َ أأََتَمدَ جَمَكَمرَمتَـم)

ال إ (6)ورة ال ترثففي هذه الصي  ،(5)بوكذا من جهة األ ،(4)/ال ترث م   من جهة األ
ة تكن اثن يف ست   فاضرب اثنني ،فانكسر على اثنني ،جهة واحدة من كل    (7)ةجد  

 .(9)موالباقي كما تقد   ،سهم (8)ةجد   لكل    ،عشر
                                                           

 وهذه صورهتا:  (1)
   6 6  ×3  =18 

 أم أم األب (242)
1

6

 1 
1 

 1 أم أب األب 
 1 أم أم أم األم 
                   غري وارثة أم أب أم األم 
  15 5 ب عاصب 

 ه(. )أم أم أم    (ج)يف  (2)
 )واحدة(.  (ج)يف  (3)
 أ(. 88)ال ترث وكذا( بداية )ب/ (4)
اجلد ة اليت ال ترث من جهة األم   هنا هي: أم أب أم األم، واجلد ة اليت ال ترث من جهة  (5)

ما جد َتن أدلتا بذكر بني أنثيني.   األب هنا هي: أم أب أم األب؛ ألهن 
 يرث(. ال ) (ج)يف  (6)
 . (ب)ال توجد يف )جد ة(  (7)
 . (د)ال توجد يف )جد ة(  (8)
 وهذه صورهتا:  (9)

   6 6  ×2  =12 
                   غري وارثة أم أب أم األم (243)

 أم أم أم األم 
1

6

 1 1 
 1 أم أم أم األب 
                   غري وارثة أم أب أم األب 
  10 5 ب عاصب 
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َةَ ـــــــــــــعَمربَـمأَمنَمَ َحَ صَ تمََ،يهَ ب َأمََبَ أمََتَمدَ جَموَمَ،(1)يهَ ب َأمََم َ أأََتَمدَ جَموَمَ،هَ م َ أأََم َ أأََتَمدَ جَمَكَمرَمتَـم)
م أم أ (2):الثة/والث   ،مأم أيب أم أ :ة                انيوالث   ،مأم أم أم أ :وىلاأل ن  أي أل (ينَمرَ ــــــــــــشعَ وَم
 ،بأيب أيب أم أ :ادسةوالس   ،بأيب أم أم أ :واخلامسة ،بأم أيب أم أ :ابعةوالر   ،بأم أ

ة لة وهي ست  أيف املس ذا ضربت عددهن  إو  ،ربعأفالواراثت  ،(3)ابعة ساقطتانانية والر  الث  
 .(5)موالباقي كما تقد   ،ربعةأات للجد   ،ومنها تصحي  ،ربعة وعشرينأ (4)بلغ

                                                           

 )أم أم أبيه(.  (ب)يف  (1)
 أ(.93أم( بداية )د/ :الثة)والث   (2)
ما جد َتن أدلتا بذكر بني أ نثيني.  (3)  ألهن 
 )تبلغ(.  (د)يف  (4)
 وهذه صورهتا:  (5)

   6 6  ×4  =24 

                   غري وارثة أم أب أم األم (244)

 أم أم أم األم 

1

6

 1 

1 

 1 أم أم أب األب 

 1 أم أب أب األب 

 1 أم أم أم األب 

                   غري وارثة أم أب أم األب 

 20 5 ب عاصب 
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َ(اتَ خَماسَمنَمالَأَبَأ)ابَمَ:قال
 ه  ت  ب   ه  ذ  أ   ذاإ ل  الظ    مس  الش   ت  خ  س  ن   :قالي   ،زالتهإء و يبطال الش  إ :الن سخ لغة

ه  ل  حم    ت  ل  وح  
(1). 

 (4)كةالرت   (3)قبل قسمة (2)ةبعد ورث ةموت ورث :يت مناسخة الفرائض وهوومس    
 .(5)ل ورفعهو  لزوال حكم األ ؛بذلك

                                                           

 (.7/355(، وَتج العروس )3/61(، ولسان العرب )7/84انظر: هتذيب الليغة ) (1)
نش ور يي بعد ذكره تعريف املناسخات: )وقد يكون بعض املوتى من ورثة ورثة  (2) قال الش  

نش ور ي ة (، أي أن ه ال يلزم أن يكون األموات بعد امليت األو ل من ورثة 136)ص  األو ل( الفوائد الش  
 امليت األو ل فقط، فقد يكونون من ورثة ورثته.

 )قسم(.  (د)يف  (3)
ي ة هكذا عرف الش ارح املناسخات اصطالحاً، وهو موافق لتعريف صاحب األنوار (4)  الب ه 

ي ة فرائض شرح يف ن ه  (، وأيضًا تعريف 5/369حب املبدع يف شرح املقنع )، وصا(أ37/ل) األ ش 
أهل الليغة، قال اخلليل بن أمحد الف ر اه يد يي: )و ت  ن اس خ  الو ر ث ة  وهو م وت  و ر ث ٍة بعد و ر ث ٍة واملرياث مل 

(، والقاموس 5/424(، ومقاييس الليغة )7/84( وانظر: هتذيب الليغة )4/201ي قسم( العني )
 (.261 احمليط )ص

وقد ي لحظ على هذا الت عريف أن ه: ال يلزم أن يكون األموات مجعاً بعد مجع؛ ألن ه قد ي تصو ر 
 يف املناسخات ميتني فأكثر.

وأفضل تعريف للمناسخات يف اصطالح الفرضيني وأخصرها هو أن يقال: أن ْيوت وارث 
 فأكثر قبل قسمة الرت  ك ة. 

نش ور ي   2/95(، وهناية اهلداية )897انظر: الكايف البن اجملدي )ص  ي ة للش   (، والدير ة ال م ض 
 (. 76(، وتسهيل الفرائض البن العثيمني )ص 49)ص 

ي ة (5) ي ة فرائض شرح يف انظر: األنوار الب ه  ن ه   أ(.37/ل) األ ش 
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  .(1)يدياملال تناسخته األ ن  أل :وقيل
 .كما سنذكره (2)صحيح يف املعىنالت   ىوهو جيري ُمر  ،وهو من عويص الفرائض

لَموَمَانَ نسَمإ ََاتَماَمَمذَمإ َ)َ:قال
  .خرهآىلَإَ(هَأتَأكَمر َمَتَمقسَمتأََ(3)

 ،كةحدهم قبل قسم الرت  أمات  /مث   ،شخص عن مجاعة من الورثةذا مات إ
  :(4)لة حاالنأفللمس

                                                           

راج (1) ي    الوه اج انظر: الس   (، وحتفة 1076، وعجالة احملتاج )ص (397 ص) للز رك ش 
 .(6/435احملتاج )
ي   )ص  (2) راج الوه اج للز رك ش   (. 5/369(، واملبدع يف شرح املقنع )396انظر: الس  

: )وهذا الفصل نوع من تصحيح املسائل، إال أن  الس ابق تصحيح ابلن ظر  بط املارد ين    قال س 
ر إىل أكثر من ميت، والغرض منها يف هذا الكتاب قسمة إىل ميت واحد، وهذا تصحيح ابلن ظ

 (.222تركة امليت األو ل وحدها على ورثته وورثة من مات بعده( إرشاد الف ار ض )ص 
  . بدون الواو (تقسم )مل (د)يف  (3)
جرى الش ارح يف تقسيم حاالت املناسخات إىل حالتني على ما جاء يف الش رح الكبري  (4)

رة وال سي ما احلنابلة 6/72وضة الط البني )(، ور 6/570) (، وجرت عادة الفرضيني يف األزمنة املتأخ  
 إىل تقسيم املناسخات إىل ثالث حاالت، وهو تقسيم حسن، وهذه احلاالت هي:

احلالة األوىل: أن يكون ورثة امليت الث اِن هم بقي ة ورثة امليت األول، ويرثونه كمرياثهم من 
 األو ل.

 احلالة الث انية: أن يكون ورثة كل   ميت ال يرثون من غريه.

احلالة الث الثة: أن يكون ورثة امليت الث اِن هم بقي ة ورثة امليت األو ل، لكن اختلف إرثهم، أو 
 ورث معهم غريهم.

(، 538، 3/537(، ومنتهى اإلرادات للف توحي   )99، 3/98انظر: اإلقناع للح ج او ي   )
 (.182(، والت حقيقات املرضي ة )ص 192 -1/186ب الفائض )والعذ

 أ[78]أ/



 554َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

وذلك  ،ه على الباقنيقسم تركت  وت   ،(1)اِن كأن مل يكنامليت الث   فرضن ي  أ :حدمهاأ
  :(3()2)يف صور
ة يف    وهم عصب ،لو  ون من األ   اِن هم الباقة الث     ون ورث   ن تك: أ(4)حداهاإ

 ،(6)حدهم عن الباقنيأمات  مث   ،بخوات من األأخوة و إكمن مات عن   ،(5)لتنيأ/املس
 (8)ف        م /وخل       ده            حأات         م م     ث ،نات      ني وب      بن (7)ن       و عأ

                                                           

قال السيبك يي: )هو طريق االختصار، وهذا ليس واجباً شرعيًّا، بل هو طريق حسايبٌّ فيه  (1)
ي   )ص  راج الوه اج للز رك ش   (.397ح س ن صنعة ال غري( وانظر حنوه يف الس  

(، وشرح الفصول املهم ة 2/772نظم الآللئ )انظر هذه الصيور يف: الت عليق على  (2)
 (. 122 -2/120(، وهناية اهلداية )494 -2/488)

 وهذا ما ي سم ى ابالختصار قبل العمل أو اختصار املسائل.  (3)

: )وهذا االختصار قبل العمل؛ ألن  االختصار جيب املصري إليه صناعة  بط املارد ين    قال س 
 (.231، 230ض )ص مهما أمكن( إرشاد الف ار  

 )أحدها(. (د)يف  (4)
 ب(. 88لتني كمن( بداية )ب/أ)املس( 5)
مات أحد األخوين عن  ، وقبل قسمة الرت كةكمن مات عن أخوين وأختني ألب (6)

  الباقني، وهذه صورهتا:

  4 

 2 أخ ألب (245)

 1 أخت ألب 

 1 أخت ألب 
 

 أي أو كمن مات عن بنني وبنات. (7)
 ب(.93خوة( بداية )د/اإل ف)وخل   (8)
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 .(1)خواتخوة واألاإل
وغري الوارث  ،لتنيأوهم عصبة يف املس ،الباقني (3)ورثته /بعض (2)ن تكونأ :انيةالث  

 .وىلاِن ذو فرض يف األمن الث  
ورثة  ن  إف ،حد االبنني قبل القسمةأمات  مث   ،ن ماتت عن زوج وابنني من غريهأك
وج والز   ،لتنيأوهذا الوارث عصبة يف املس ،وجاِن هو الباقي من االبنني دون الز  امليت الث  

ويدفع ربع  ،اِن مل يكنن امليت الث  أفيفرض  ،وىلذو فرض يف األانية الذي ال يرث يف الث  
ي   والباقي البنها احل ،ىل زوجهاإة أتركة املر 

(4). 
ه ن  أفرض  ،مات ابن مث   ،وثالثة بنني من غريها (5)وكذا لو مات رجل عن زوجته

                                                           

عن الباقني، وهذه  إحدى البنتني تمات ابن وبنتني، وقبل قسمة الرت كة كمن مات عن (1)
 صورهتا:

  3 

 2 ابن (246)

 1 بنت 
 

 )يكون(.  (د)و  (ب)يف  (2)
 أ(.36)بعض الباقني( بداية )ج/ (3)
 وهذه صورهتا:  (4)

   4 
  (247) 

 
1 زوج

4

 1 

 3 ب ابن
 

 )زوجة(.  (د)و  (ب)يف  (5)
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  .(1)ىل االبننيإوالباقي  ،وجةمن للز  ودفع الثي  ،مل يكن
انية كما يف الث   (3)ةرثهم ابلفرضي  إو  ،ورثته هم الباقون مجيعهم (2)ن يكونأ :الثةالث  

ولكن فرضه قدر /عول  ،وىلاِن ذا فرض يف األامليت الث   (4)ن يكونأبشرط  ،وىليف األ
ََ.(5)وىللة األأاملس

                                                           

 وهذه صورهتا:  (1)
   8 8  ×2  =16 

1 زوجة (248)    

8

 1 2 
  14/7 7 ب ابنان

 )تكون(.  (ج)يف  (2)
 )ابلفريضة(.  (ب)يف  (3)
 .( بدون )يكون(د)يف  (4)
ارح هنا أن تكون املسألة عائلة وأن يكون مقدار العول يساوي نصيب امليت اشرتط الش   (5)

أن  ابينما اشرتط غريمه (،2/772ومثله قاله ابن اجملدي يف الت عليق على نظم الآللئ ) اِن فقطالث  
شرح الفصول املهمة  ، انظر:من نصيبه اِن أو أبكثريكون مقدار العول يساوي نصيب امليت الث  

 (.1/188العذب الفائض )و  (،2/123(، وهناية اهلداية )2/494)

 ؛ لوجود مسائل غري عائلة يرث أصحاهبا ابلفرض فقط وهي واشرتاط العول هنا فيه نظر
، وهذه املسائل قد تكون قبل العمل أي ْيكن اختصار مسائلها ،داخلة يف احلالة األوىل

 ية:  عادلة أو رد   

 :ن ألمٍ ، وأخت شقيقة، وقبل قسمة الرت كة توف  يت تويف رجل عن أمٍ ، وأخوي مثال للعادلة
 األخت الش قيقة عم ن يف املسألة: 

 وصورهتا بطريقة احلالة األوىل )االختصار قبل العمل(:
   6  /3 

1 أم (249)

6

 فرضاً وردًّا 1 
1 أخوان ألم 

3

 فرضاً وردًّا 2/1 
= 

 ب[78]أ/
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(1)ََ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ..َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ

                                                           

= 

  ،األب، وقبل قسمة الرت كة تويف  تويف رجل عن بنتني، وأب، وأم   مثال آخر ملسألة عادلة
 : األب عم ن يف املسألة، وهذا على قول من يور  ث اجلد ة وابنها حيٌّ، وهم احلنابلة

 (:العمل قبل االختصار) األوىل احلالة بطريقة وصورهتا -(1)

   6/5 

2 بنتان (250)

3

 فرضاً ورد ا 4/2 

1 أم األب 

6

 فرضاً ورد ا 1 

    تويف رجل عن جد ة هي أمي أب، وأخت شقيقة، وأخت ألب، وقبل  ية:مثال ملسألة رد
  قسمة الرت كة توف  يت األخت ألب عم ن يف املسألة:

 (:العمل قبل االختصار) األوىل احلالة بطريقة وصورهتا -

   6  /4 

1 جدة )أم أب( (251)

6

 فرضاً وردًّا 1 

1 أخت شقيقة 

2

 فرضاً وردًّا 3 

 تويف رجل عن جد ة هي أمي أم، وأخت ألمٍ ، وأخت شقيقة، وقبل  ية:رد   سألة مثال آخر مل
  قسمة الرت كة توفيت األخت الش قيقة عم ن يف املسألة:

 (:العمل قبل االختصار) األوىل احلالة بطريقة وصورهتا  -

   6  /2 

1 )أم أم( جدة (252)

6

 فرضاً وردًّا 1 

1 أخت ألم 

6

 فرضاً وردًّا 1 

 تويف رجل عن بنت، وبنت ابن، وأمٍ ، وقبل قسمة  ية، وامليت ذكر:رد   سألة مثال اثلث مل
  الرت كة توفيت األمي عم ن يف املسألة:

= 



 558َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

(1)َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ..َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ.َ

                                                           

= 

 (:العمل قبل االختصار) األوىل احلالة بطريقة وصورهتا  -
   6  /4 

1 بنت (253)

2

 فرضاً وردًّا 3 
1 بنت ابن 

6

 فرضاً وردًّا 1 
 :  ورأمثالثة العول هنا ب وْيكن توجيه شرط

األو ل: أن  ما ذكر من األمثلة الس ابقة ورث فيها أصحاهبا يف املسألة األوىل ابلفرض فقط 
م يرثون ابلفرض فقط، فعلى هذا الت وجيه يكون  ويف الث انية ابلفرض والر د  ، وهذا خمالف لقوهلم أهن 

ا أن يرثوا ابلت عصيب فقط أو ابلفرض فقط أو هبما معاً للورثة يف احلالة األوىل أربعة أحوال: وهي إم  
 أو ابلفرض والر د  .

ولعل  هذا الت وجيه هو سبب اشرتاط املتقد  مني العول يف اإلرث ابلفرض فقط إال أن  صنيع 
حم يف كتابه الفرائض )ص  ص ة 83عبد الكرمي الال  ( وكذلك انصر الغامدي يف كتابه اخل ال 

( خيالف ذلك، حيث ذكرا أمثلة يرث فيها أصحاهبا ابلفرض والر د   معاً، وأدرجاها 400، 395)ص
 حتت من يرث ابلفرض فقط.

ر أن تكون ه ال يتصو  فإن   ،وجيف املسائل اليت يرث فيها الز   شرط العولصر الث اِن: أن حي (1)
دون أن تكون املسألة عائلة  وجهناك مسألة من احلالة األوىل يرث أصحاهبا ابلفرض فقط وفيهم الز  

م ر كما تقد  ه يتصو  اِن فأكثر، خبالف ما إذا مل يكن يف املسألة زوج فإن  مبقدار نصيب امليت الث  
  .مثيل لهالت  

اِن جيب ية فمسألة امليت الث  ل عادلة أو رد   ه إذا كانت مسألة امليت األو  يف ذلك: أن   ري والس   
 يف مسألة غري الز وج فإن   وغريه من أصحاب الفروضيف املسألة زوج فإن كان  ،يةأن تكون رد   

 فيزداد مقدار نصيبه ؛ ألن  إرثه للميت ابلن سب خبالف الز وج،وجعليه املال دون الز   ردي اِن ي  امليت الث  
وهو أن  ل فيخالف بذلك شرط احلالة األوىل من املناسخاتعن مقدار نصيبه يف مسألة امليت األو  

فلذلك اشرتط أن  ،ل فال تكون من احلالة األوىلاِن يرثونه كمرياثهم من األو  يكون ورثة امليت الث  
انية غري اِن فأكثر حىت تكون املسألة الث  ل عائلة مبقدار نصيب امليت الث  تكون مسألة امليت األو  

= 



 559َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

خت وج األنكح الز   مث   ،بخت ألأبوين و خت ألأة ماتت عن زوج و أامر  :مثاله
من  (2)وىللة األأاملس ن  إف ،ختوج واألاملنكوحة عن الز   (1)بخت لألفماتت األ ،بلأل
 ،ا مل تكنهن  أ ض  ر  ذا ماتت هي ف  إف ،ىل سبعةإ (3)بخت لألوتعول بنصيب األ ،ةست  

صف يف منهما الن    فرض كل ٍ  ن  أل ؛ختوج واألوقسم املال نصفني بني الز   ،وترك العول
 .(5()4)لتنيأ/املس

                                                           

= 

بصصهم كما يف  ا يرثون مجيعاً وإّن   ،وجسب فيها دون الز  ية أي عائلة أو عادلة فال يزاد ورثة الن  رد   
 ل. مسألة امليت األو  
اِن يف مسألة امليت الث   ألن   ؛دالعول شرط عند القائلني بعدم الر    ن  إ :أبن يقالالث الث: 

 ،املالائد يف بيت ثون بيت املال يضعون الز  ويور    د  فالذين ْينعون الر   ،ةي  ها رد   األمثلة اليت ذكرهتا كلي 
شرط احلالة األوىل، فصارت من احلالة  فاختل   ،همل غري  فيكون حينها قد ورث مع ورثة امليت األو  

 هم، وهللا أعلم.  ل ولكن ورث معهم غري  ة ورثة امليت األو  اِن هم بقي  ورثة امليت الث   ألن   ؛الثةالث  
: )وال يرد عليه ما إذا عال فائدة: بط املارد ين    ت األوىل أبقل من نصيب امليت الث اِن؛ قال س 

 ( أي أن ه يف496، 2/495ألن ه ال يتصو ر وقوعه، مع استيفاء شرطها( شرح الفصول املهم ة )
املناسخات إذا كانت املسألة األوىل عائلة فإم ا أن يكون العول بقدر نصيب امليت  من األوىل احلالة

 الث اِن. امليت نصيب من أبقل عائلة األوىل املسألة وقوع و ريتص الث اِن أو أبكثر من نصيبه،  وال
 . ( بدون )لألب(ب)يف  (1)
 . ( بدون )األوىل(د)يف  (2)
 لألخت(. بنصيب األخت ) (ب)يف  (3)
 أ(.89لتني وهذا( بداية )ب/أ)املس (4)
 وهذه صورهتا اختصاراً قبل العمل:  (5)

   2 
     (254) 

 
1 زوج

2

 1 
1 أخت شقيقة

2

 1 

 ماتت قبل قسمة الرت كة بعد أن تزو جها ذلك الز وج أخت ألب
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ا ترث من هن  إف ،فماتت (2)بوينأل (1)ختوج /األوهذا خبالف ما لو نكح الز  
 (4)حي    ل تصح    ب ،ا مل تكنهن  أفال يفرض ك ،(3)وليس ذلك قدر العول ،لة ثالثةأاملس
 .(7()6)املذكور بعد (5)ق    ري   ان ابلط      لت    أاملس

 (8)وجنكح الز   مث   ،م ٍ أبوين وولدي خت ألأو  م ٍ أة عن زوج و أما لو ماتت امر  :ومثله
ىل إوتعول  ،ةمن ست   وىلاأل لةأاملس ن  أل ؛فماتت عن الباقني ،(9)بوينخت لألاأل

                                                           

 أ(. 94)األخت لألبوين( بداية )د/( 1)
 )لألبوين(.  (د)يف  (2)
فإن  مقدار العول هنا أقل من نصيب امليت الث اِن، وهذا ال يتصو ر وقوعه يف احلالة  (3)

ف فرضها، ففي املسألة كما سبق؛ ألن  األخت ألب يف هذا املثال اختل  األوىل من املناسخات
 الن  صف. دس، ويف املسألة الث انية ورثتالسي  األوىل ورثت

 (.)تصحي  (ج)و  (ب)يف  (4)
 رق املذكورة(. )ابلطي  (ب)يف  (5)
 ( فما بعدها. 566انظر: )ص  (6)
 وهذه صورهتا:  (7)

   2   3  

   6←7   2 14 
   (255) 

 
1 زوج

2

1 زوج 3 

2

 1 6  +3  =9 

1 أخت شقيقة

2

                           ت 3 

1 أخت ألب

6

1 أخت ألب 1 

2

 1 2  +3  =5 
 

 . (ب)ال توجد يف )الز وج(  (8)
 )ألبوين(.  (ب)يف  (9)
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 .(4()3)وىلوهو قدر العول يف األ ،بوين ثالثةأل (2)ختوفرض األ ،(1)تسعة
                                                           

 )سبعة(.  (ب)يف  (1)
 )لألخت لألبوين(.  (د)يف  (2)
 : اختصاراً قبل العمل وهذه صورهتا (3)

   6 
  (256) 

 
1 زوج

2

 3 
1 أم

6

 1 
1 أخوان ألم

3

 2/1 
 ماتت قبل قسمة الرت كة بعد أن تزو جها ذلك الز وج أخت شقيقة

 
ر يف احلالة األوىل إذا كان الورثة يرثون ابلفرض فقط ه ال يتصو  ذكر بعض أهل العلم أن   (4)

الذين يرون  ،وهذا صحيح عند غري احلنابلة، وهم اجلمهور ،اثننيأن يكون عدد األموات أكثر من 
 رطهذا الش   فال يصحي  ،اجلدة ترث مع ابنها ا احلنابلة فهم يرون أن  ة ال ترث مع ابنها، وأم  اجلد   أن  

رط ويستثىن منه ح هذا الش  يصح   ْيكن أنر فيها ثالثة أموات، و لوجود مسألة يتصو   على مذهبهم
 سألة عند احلنابلة، وهي:هذه امل

 مث   ،األب ماتكة وقبل قسمة الرت   ،ة هي أم األبعن بنت وبنت ابن وأب وجد   رجل مات
  :ه عم ن يف املسألةأمي  ماتت

 :اختصاراً قبل العمل وهذه صورهتا

   6  /4 

1 بنت (257)

2

 فرضاً وردًّا 3 

1 بنت ابن 

6

 فرضاً وردًّا 1 

 

 
= 
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د ما م  ت  ه واع  ز  فاحرت   ،(2)مثلةيراد األإيف  (1)وضة سهورح والر  وقد وقع هنا يف الش  
 .(3)رتهحر  

                                                           

= 

 وهذه صورهتا بدون االختصار قبل العمل: 

 اختصارها الجامعة 3   2 1   5   

   6   6←5 30   6←4 60 4 

(258) 
 

 بنت
1

2

 بنت ابن 3 
1

2

 بنت ابن ابن 18 3 
1

2

 3 45 3 

 بنت ابن
1

6

 1 

بنت ابن 

 ابن

1

6

 1 6 

بنت ابن ابن 

 ابن

1

6

 1 15 1 

 أم األب
1

6

 أم 1 
1

6

 ــــ ــــ ــــ  ت 6 1 

 أب
1

6

  ــــ ــــ ــــ  ــــ ـــ   ت 1 
 (. )سهواً  (د)يف  (1)
مراد الش ارح ابلس هو يف إيراد األمثلة هنا هو الغفلة يف إيراد األمثلة الص حيحة، ال  (2)

الن  سيان، حيث أورد  الر اف ع يي والن  و و يي يف كتابيهما أمثلة خاطئة كما سيأيت من كالم السيبك ي  ، 
ي   )ص  راج الوه اج للز رك ش   (.397والذي محلن على هذا الت نبيه صنيع حمق  ق الس  

 ل: ماتت عن زوج وأم ٍ : األو  ألمثلة هنا مثالني و ر د ا يف الش رح والر وضة ومهاارح ابالش  أراد  (3)
 فماتت عن الباقني. وج إحداهن  نكح الز   وأخوات خمتلفات اآلابء، مث  

 مات أحد اإلخوة عن الباقني.  ق مث  عت  وإخوة ألم وم   ِن: مات عن أم ٍ االث  

 (. 6/72(، وروضة الط البني )6/570الش رح الكبري للر اف ع ي   ) :انظر

رمحه هللا من احلكم  يي ع  اف  ا ما ذكره الر  (: )وأم  685 -681قال السيبك يي يف االبتهاج )ص 
عصيب فلو سكت عن ة أو ابلفرض والت  كان اإلرث عنهما ابلفرضي    ر فيما إذاذلك يتصو   يف أن  

= 
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(1)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                           

= 

بل أمر حسايب كما  ه ليس بكم شرعي ٍ هذا احلكم مع أن   ىمثيل مل يكن عندان ما يرد علالت  
  .تقدمت اإلشارة إليه

 املثالني املذكورين نظران فيهما فلم يصريا على البعد.  يي ع  اف  وملا ذكر الر  

 ،األخوات ألم ابق إىل الفهم أن  والس   ،: وهو زوج وأخوات خمتلفات اآلابء وأمٌّ لا األو  أم  
 ،دسها السي وأمي  ،صفوزوجها الن    ،لثالثي  اليت ماتت أوالً  من أختهن   اس عنه فريثن  ه الن  م  ه  وكذلك ف  

سدسه  وج نصف املال ولألم   ا مل تكن وأعطينا الز  وج األخت وماتت فلو جعلناها كأهن  ج الز  ملا تزو   مث  
ووراث  ،لدس من األو  صف والسي ا الن   ما استحق  ألهن   ؛قطعاً  وج واألم  ا ظلمنا الز  ه كن  لث  ولألختني ث  

وال هو  ،فهذا ابطل قطعاً  ؟فكيف يضيع عليهما وأتخذه األختان ،انية وسدسهانصف تركة الث  
وهذا هو  ،لاِن كإرثهم من األو  يكون إرث الباقني من الث  ابط أن الض   ألن   ؛ابط املذكورمقتضى الض  

لث كان الثي  لث؛ ألن  والباقي من األخوات ثنتان، وإرثهما من األول ثلثا الثي  ،الذي قلت لك اضبطه
 فاختلف. ثلث ماهلا كامالً  وإرثهما من أختهما املتوفاة اثنياً  ،هلما وألختهما املتوفاة

كيف    لث للعدد من ولد األم   ى الثي مثيل من االقتصار على مسم  هذا الت  ا جاء الغلط يف وإّن  
 ،اه من غريهه تلق  ولعل   ،عنه يي ع  اف  وجي  لي الر   ،وهو خطأ يف حكم شرعي ٍ  ،فجاء اخلطأ من هذا ،كان

 وأطلقه من غري أتمل.   
وج ن مثانية عشر للز  م وتصحي  ،ةقال: املسألة األوىل من ست  ووجه العمل يف ذلك أن ي  (1)

ة صحيحة وبينها وبني انية من ست  واحدة سهمان واملسألة الث   ة كلي ثالثة ولألخوات ست   تسعة ولألم   
وج من ومخسني كان للز   صف نضرب إحدى املسألتني يف األخرى تبلغ أربعاً سهام امليتة موافقة ابلن   

انية ثالثة مضروبة يف واحد بثالثة وذلك من الث  األوىل تسعة مضروبة يف ثالثة بسبعة وعشرين وله 
انية واحد مضروب يف واحد بواحد من األوىل ثالثة مضروبة يف ثالثة بتسعة ومن الث   ثالثون ولألم   

انية سهمان مضروابن وذلك عشرة ولألختني من األوىل أربعة مضروبة يف ثالثة ابثن عشر ومن الث  
 . يف واحد ابثنني فذلك أربعة عشر

 إال أحد أمرين بعيدين(. خملصاً  ي   ع  اف  ومل أجد لكالم الر  
= 
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(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                           

= 

املثال املذكور ليس  ن  أوالص واب  ،فه تكلي األمرين وقال بعدمها: )وهذا كلي  السيبك يي  ذكر مث  
 جبيد( انتهى.

 وهذه صورة املسألة األوىل:

 اجلامعة 1   3    

   6 6  ×3  =18   6 54 

(259) 

 

1 زوج

2

1 زوج 9 3 

2

 3 30 

1 أم

6

1 أم 3 1 

6

 1 10 

 أخت ألم
1

3

 2 

 أخت ألم 2
1

3

 
1 7 

 7 1 أخت ألم 2 أخت ألم

    ت 2 أخت ألم
   

اِن: وهو متثيل الفروض ا املثال الث  كالمه عن األمثلة فقال: )وأم    يي بك  َتبع السي  مث   (1)
سدس األصل  لألم    مات أحد اإلخوة عن الباقني فكذلك ألن   ومعتق مث   وإخوة ألم ٍ  عصيب أبم ٍ والت  

صف من األصل فاالقتصار هلما بعد موت األخ على ذلك ق ما بقي بعد الفرضني وهو الن   وللمعت  
وج يف املسألة ق هنا كالز  واملعت   ،صفوما بقي بعد فرضني وهو الن    ظلم هلما وقد وراث منه سدساً 

ا أييت احتمال إرادة قسمة مال امليت وإّن    احتمال يف كون اإلخوة ألم ٍ املاضية وال ههنا عول وال
 رمحه هللا( انتهى. ي   ع  اف  سبة األوىل سدس وثلث وما بقي هذا هناية ما أمكن يف كالم الر  على الن   

 

 

 
= 
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غريهم  ن  ا ألم  إو  ،الوارث غريهم ن  ا ألم  إ ،ن ال يكون كذلكأ :انيةاحلالة الث  
 .(1)ا الختالف مقادير استحقاقهمم  إو  ،يشاركهم

فال نطول  ،مثلتهاأوضحها ببيان أو  ،فاملصن    (2)وهذه احلالة قد اقتصر عليها
 مثلة.أحه بزايدة بل نقتصر على كالمه ونوض    ،عن شرحه ستغىنالكتاب بشرح ما ي  

                                                           

= 

 وهذه صورة املسألة الثانية: 

 اجلامعة 1   3    

   6 6  ×3  =18   6 54 
(260) 

 
1 أم

6

1 أم 3 1 

6

 1 10 

 أخ ألم
1

3

 2 

 أخ ألم 2
1

3

 
1 7 

 7 1 أخ ألم 2 أخ ألم

            ت 2 أخ ألم

 30 3 ب معتق 9 3 ب معتق

( يف نفس اخلطأ الذي ورد يف 398: وقع صاحب اخلالصة يف علم الفرائض )ص تنبيه
مل تقسم  مث   ،أبم وأربعة إخوة ألموضة فمث ل لإلرث ابلفرض فقط يف احلالة األوىل رح الكبري والر  الش  
أيضاً كة بينهم حىت هلك من اإلخوة ألم اثنان، وبىن على هذا املثال عدم اشرتاط العول، و الرت  

وبناؤه هذين  -أي صورة اإلرث ابلفرض فقط  -د أكثر من ميتني يف هذه الصورة و ر وجتصوي 
ا عدم وأم   ،ن عليه فهو خطأما ب  ف، حغري صحياألمرين على هذا املثال غري صحيح، لكون املثال 

اجع رت ، فله سابقاً تر أكثر من ميتني يف هذه الصورة ففيه نظر قد ذكر اشرتاط العول، وعدم تصوي 
 (.  563، 556 ص)

 (. 6/72(، وروضة الط البني )6/570انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (1)
 )عليه(.  (د)يف  (2)
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َةَملمَأَمسحَمَمح َ صَ فَمَ،هَ ت َثمَرمَوَمَعضَأبمََاتَمَمَمّت َحَمَهَأتَأكَمر َمَتَمقسَمَتَألَموَمَانَ نسَمإ ََاتَماَمَمذَمإَ قال:َ)
َالثَ َ(1)يتَ الَمَةَملمَأَمسحَمَمح َ صَمَثأَ َ،لَ وَ الَمَيتَ الَم َالثَ َيتَ الَمَ(2)ةَمكَمر َمَتَماقسَ َثأَ َ،اين  ىَلَمَعَماين 
َل(.وَ الَمَيتَ الَمَةَألمَأَمسمَمَنهَأتَمَ حَ اَصَمم َ َانَ تمَلمَأَمستَالَمحَ دَصَمقَمتَفَـممَمسَمانقَمَنَ إَ فَمَ،هَ ت َلمَأَمس/مَم

َبَ أَمنَمَ َانَ ختَمأأَوَمَوجَ زَمَ:هَأالَأثَم)مَ  َ،يَ ختَمىَالَأحدَمإَ تَاتَمَمَمّت َحَمَاثَأريَمالَ َمَ قسَمَيَألَم،
َختَ أأََل َ كَأل َوَمَ،ثةَ المَثمََوجَ لزَ ل ََ،ةَ بعَمنَسَمَمَ وىلمَالَأَةَألمَأَمسالَمَ(5()4)،ختاَ أأَوَمَوجاَ زَمَ(3)تفَملَ خَم/وَم
َ،همَ سَمَختَ لَأل َوَمَ،(6)همَ سَمَوجَ لزَ ل ََ،انَ همَمسَمَةَأكَمالّت  َوَمَ،يَ نَاثنَممَ َةَأيَمانَ الثَ َةَألمَأَمسالَموَمَ،انَ همَمسَم
َ(8)وجَ لزَ لَ /وَمَ،ةَ ثَمالمَثمََختَ لَأل َوَمَ،ةَ ثَمالمَثمََلَ وَ الَمَوجَ لزَ ل ََ،ةَ بعَمنَسَممَ َانَ تمَلمَأَمسالَمَ(7)تَ حَ دَ/صَمقَمفَـم

َالثَ  َ(.(9)همَ َسَماين 
                                                           

 . )امليت(( بدون ب)يف  (1)
، وهو الص واب؛ إذ الرت كة املقسومة يف املناسخات هي تركة نصيب(مث  اقسم ) (ب)يف  (2)

 واحدة، وهي تركة امليت األول على ورثته وعلى ورثة من مات من ورثته.
 ب(.94( بداية )د/فت زوجاً )وخل   (3)
 . ( بدون )وأختاً(د)يف  (4)
 ة األوىل، وقد تكون أختها الش قيقة أو ألب.وهي األخت املتبقي ة من املسأل (5)
 . ( بدون )سهم(د)يف  (6)
 ب(.89ن( بداية )ب/التأت املس)صح   (7)
 ب(.36اِن( بداية )ج/وج الث  )وللز   (8)
 وهذه صورهتا:  (9)

 اجلامعة 1   1   
   6 ← 7   2 7 

(261) 
 

1 زوج

2

 3    3 
 أخت ألب

2

3

 
              ت 2

1 أخت ألب 2 أخت ألب

2

 1 3 
1 زوج    

2

 1 1  

 أ[79]أ/



 567َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 ،(1)بوينخ ألأبوين وابن أل ختاً أوترك  مات العمي  ،بوينأل وعمٌّ  مٌّ أ :خرآمثال 
والباقي  ،لث واحدالثي  م   لأل ،ثالثة من (2)وىللة األأاملس ن  أل ؛لتان من ثالثةأاملس تصحي 

والبن  ،سهم (3)ختلأل ،سهمان كةوالرت   ،من اثنني انية تصحي لة الث  أواملس ،سهمان للعم   
 .(4)خ سهماأل

 ،ربعةأمن  تصحي  ،بنتني وابن ابنخ وترك مات األ ،بأل خاً أة و أترك امر  :(5)خرآ
 ،لثان اثنانللبنتني الثي  ،لته من ثالثةأومس ،سهمأخ ثالثة والباقي لأل ،بع واحدوجة الري للز  

 .(6)هم الباقيوالبن االبن الس  
                                                           

 . (ب)ال توجد يف )ألبوين(  (1)
 )ألن  املسألة ثالثة(. (د)يف يف )ج( )ألن  املسألة األوىل ثالثة(، و  (2)
 )ألخت(. (د)يف  (3)
 وهذه صورهتا:  (4)

 اجلامعة 1   1   
   3   2 3 

(262) 
 

1 أم

3

 1    1 
            ت 2 ب عم شقيق

1 أخت شقيقة    

2

 1 1 
 1 1 ب ابن أخ شقيق    

 
 )مثال آخر(.  (د)و  (ب)يف  (5)
 وهذه صورهتا:  (6)

 اجلامعة 1   1   
   4   3 4 

(263) 
 

1 زوجة

4

 1    1 
            ت 3 ب أخ ألب

2 بنتان    

3

 2/1 2/1 
  1 1 ب ابن ابن    
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َالثَ َيتَ الَمَةَأكَمر َتمََ(1)مقسَمَتَأنَلَمإَ قال:َ)وَم بَاضرَ فَمَ،اتهَمقَمافَـمنَوَمكَ لمَوَمَ،هَ ت َلمَأَمسىَمَملَمَعَماين 
ََهَ ت َلمَأَمسمَمَقَمفَ وَم َ(.انَ تمَلمَأَمسالَمَنهَأتَمَ حَ صَمَعَممَماَاجتَممَمفَمَ،لوَ الَمَيتَ الَمَةَ لمَأَمسَمَميف 

نَمَ َيَ ختَمأأَوَمَم َ أَأنَمَ َينَ وَمخَمأمََكَمرَمتـمَوَمَوجَأالزَ َاتَممَمَثأَ َ،بَ أَمنَمَ َخَ أمَوَمَمَ أأَوَمَوجَ زَمَ:هَأالَأثَ )مَ 
َ،ةَ تَ نَسَ مَ َحَ صَ تمََهَأتأَلمَأَمسمَموَمَ،(2)ةَ ثَمالمَنَثَمعَمَوجَأالزَ َاتَممَموَمَ،ةَ تَ نَسَ َمَ وىلمَالَأَةَألمَأَمسالَمَ،بَ أَم
هَ تَ كَمر َتمَوَمَهَ ت َلمَأَمسمَمَيَمبَمفَـم

َبَاثنَماضرَ فَمَ،ثَ ثالمَلَمابَ َقَ فَ وَمَ(3) اَنهَممَ وَمَ،رَمشَمَعَمنَاثنمَكَأتمََةَ تَ َسَ يَيف 
َلَممَمَلَ كَأََ:(4)لقَأفَـمَ،حَ صَ تَم َشَمن ََوابَ ضرَأمَمَهَأذَأخَأَيَموىلمَالَأَةَ لمَأَمسالَمَ(5)ن/مَ َيءَ ه َقَ فَ َوَميف 

ََوابَ ضرَأمَمَهَأذَأخَأيَمَةَ يَمانَ الثَ َنَممَ َيءَ شَمَهَأنَلَممَمَلَ كَأومََ،ةَ يَمانَ الثَ َ(6)ةَ لمَأَمسالَم َيتَ الَمَ(7)ةَ كَمر َتمََقَ فَ َوَميف 
َالثَ  نَممَ َ(8)م َ لَألَ فَمَ،اين 

ََنَ وابَمضرَأمَمَانَ همَمَسَموىلمَالَأَ َيَمَاثنَميف  َهمَ سَمَخَ لَمل َوَمَ،ةَ عَمربَـمأمََونَأكَأي
ََوبَ ضرَأمَم َيَمــَاثنَميف  نَمـــمَ َينَ وَمـــخَملَمل َوَمَ،يــاثنَمَونَأــــكَأي

َةَ ــــيَمانَ الثَ َةَ ــلَمــأَمسالَمَنَمـــمَ َم َ الَأَ(9)

                                                           

 . وهو الص واب )تنقسم( (د)يف  (1)
  أن ه مات عن ثالثة أسهم، وهي نصيبه من املسألة األوىل.أي  (2)
  يف هذا تسامح، وصوابه: )وسهامه من املسألة األوىل(. (3)
 (. من فكلي ومنها تصحي ) (ب)يف  (4)
 أ(.95)من املسألة( بداية )د/ (5)
 )مسألة(.  (د)يف  (6)
  أي يف وفق )سهامه( من املسألة األوىل. (7)
 )فألم(. (د)يف  (8)
 (. لألم   ولألخوين ) (ب)يف  (9)
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ََ(1)نَ وابَمضرَأ/مَمَانَ ـــهمَمسَم َالثَ َيتَ الَمَ(2)ةَ كَمر َتمََقَ فَ َوَميف  َ،(3)ياثنَمَونَأكَأيمََدَ احَ وَمَوَمهَأَ/وَماين 
ََةَ عَمربَـمأمََيَ ختَملَأل َوَم  .((5)انَ همَمسَمَختَ أأََل َ كَأل ََ،ةَ عَمربَـمأمََ(4)ونَأكَأيمََدَ احَ َوَميف 

عن  م   خت من األماتت األ مث   ،قاتخوات متفر   أَتن وثالث خر: جد  آمثال 
 ،م ٍ أ م   أوعن  ،بختني ألأوعن  ،وىللة األأبوين يف املسخت من األوهي األ ،م ٍ خت ألأ

 ،ةانية من ست  والث   ،من اثن عشر وىل تصحي فاأل ،وىللة األأتني يف املسحدى اجلد  إوهي 
 ،صفلتها يتوافقان ابلن   أونصيبها ومس ،وىل سهمانلة األأخت امليتة من املسونصيب األ

تني سهمان كان للجد    ،ة وثالثنيوىل تبلغ ست  لتها يف األأفتضرب نصف مس
وكان  ،بخت من األوكذلك األ ،ةست   (7)مضروبني يف ثالثة تكون (6)خذاهنماأي

                                                           

 أ(.90)مضروابن يف( بداية )ب/ (1)
  أي يف و ف ق  سهام امليت الث اِن. (2)
 . (د)ال توجد يف )اثنني(  (3)
 )تكون(.  (ب)يف  (4)
 وهذه صورهتا:  (5)

 اجلامعة 1    2   

   6   3 3  ×2  =6 6  ×2  =12 
(264) 

 
1 زوج

2

                         ت 3 

1 أم

3

 2                 4 

 2                 1 ب أخ ألب

1 أخوان ألم    

3

 1 2/1 2/1 

2 أختان ألب    

3

 2/1 4/2 4/2 
 

 )أتخذاهنما(. (ج)يف  (6)
 )يكون(.  (ج)يف  (7)

 ب[79]أ/
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وكان هلا من  ،خذها مضروبة يف ثالثة تكون مثانية عشرة أتبوين ست  خت من األلأل
 (1)وىل وهو سهم /يكوننصيب امليتة من األ ق  ف  يف و   خذه مضروابً انية سهم أتلة الث  أاملس

سهم مضروب يف  م   األ م   وأل ،ربعةربعة مضروبة يف سهم أبأب ختني من األولأل ،سهماً 
ة الوارثة فيهما وللجد   ،لتني تسعة عشرأخت الوارثة يف املسفيحصل لأل ،سهم بسهم

 .(2)ربعةأ

َالثَ َيتَ الَمَةَأكَمر َمَتَمسَ نقَمَتَمنَلَمإَ قال:َ)وَم َيعَمبَجمَ اضرَ اَفَمهَمقَمافَ وَمَتَـأالمَوَمَهَ ت َلمَأَمسىَمَملَمَعَماين 
ََ(3)هَ ت َلمَأَمسمَم ََوبَ ضرَأمَمَ(4)وىلمَالَأَةَ لمَأَمسنَالَممَ َيءَ شَمَهَأنَلَممَمَلَ كَأََثأَ َ،وىلمَالَأَةَ لمَأَمسَالَميف  َيف 

ََوبَ ضرَأمَمَ(5)ةَ يَمانَ الثَ َنَممَ َيءَ شَمَهَأنَلَممَمَلَ كَأومََ،ةَ يَمانَ الثَ   (.(7)ةَ كَمالّت  ََ(6)/يف 
                                                           

 ب(.95( بداية )د/)يكون سهماً  (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

 اجلامعة 1   3    
   6 6×2 =12   6 12×3 =36 

 أم األم (265)
1

6

 1 
1 أم األم 1

6

 1 4 
 3              1 أم األب 
1 أخت شقيقة 

2

1 أخت ألم 6 3 

6

 1 19 
1 أخت ألب 

6

 1 2              6 
1 أخت ألم 

6

    ت 2 1 
2 أختان ألب     

3

 4/2 4/2 
 

 يف )ج( )املسألة(. (3)
 (. مضروب أخذهاألوىل يف )ب( و )د( ) (4)
 (. مضروب أخذهالث انية يف )ب( و )د( زايدة ) (5)
 ب(.90)يف الرت كة( بداية )ب/ (6)
 املراد ابلرت كة: سهامه من املسألة األوىل.  (7)
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َةَألمَأَمسالَمفَمَ،نتاَ ب َوَمَابناَ َكَمرَمتـمَوَمَ،يَ االبنَمَدَأحَمأمََاتَممَمَثأَ َ،انَ تَمابنـَم/وَمَانَ ابنَمَ:(1)هَأالَأثَم)مَ َ
َالمََ(2)هَأتَأكَمّتم َفَـمَ،ةَ ثَمالمَنَثَممَ َهَأتأَلمَأَمسمَموَمَ،يَ همَمنَسَمعَمَيَ االبنَمَدَأحَمأمََاتَممَموَمَ،ةَ تَ نَسَ َمَ وىلمَالَأ

َ)اِن أي وهي مسألة امليت الث   (ةَ ثَمالمَبَثَماضرَ فَمَ،اهَمقَأافَ وَمَتَـأالمَوَمَهَ ت َلَمسأَممَمَ(3)ىلَم/عَمَمَأسَ نقَمتَم َيف 
َثمَمكَأتمَ) (4)لأي وهي مسألة امليت األو   (ةَ تَ سَ  َتَمنهَممَ وَمَ،رَمشَمعَمَةَميَمانَ ن َنَممَ َالبنَ لَ فَمَ،حَ صَ ا

ََنَ وابَمضرَأمَمَانَ همَمَسَموىلمَالَأَةَ لَمسأَمالَم َةَ دَماحَ وَمَل َ كَأل ََ،كَملَ ذَمكَمََيَ نتَملبَ ل َوَمَ،ةَ تَ سَ َونَأكَأتمََةَ ثَمالمََثَميف 
ََنَ وابَمضرَأمَمَانَ همَمسَمَ(5)ةَ يَمانَ الثَ َةَ لَمسأَمالَمَنَممَ َالبنَ ل َوَمَ،ةَ ثَمالمَثَم َونَأكَأتمََانَ اثنَمَيَمهَ وَمَةَ كَمَالّت  َيف 
ََهمَ سَمَ(6)نتَ لبَ ل َوَمَ،ةَ عَمربَـمأَم (رَمشَمعَمَةَميَمانَ نَثمَممَ َانَ تمَلَمسأَمالَمَ(7)تَ حَ صَمفَمَ،يَ ثنَمابَ َيَ َاثنَميف 

(8).َ
                                                           

 يف )ب( )مثال(. (1)
 يف )ب( )وتركته(.  (2)
 .(أ37/ج) بداية( على مسألته) (3)
 يف )د( )األوىل(.  (4)
 )د(.  من)الث انية( ساقطة  (5)
  يف )د( )فللبنت(. (6)
 (. يف )د( )فصح   (7)
 وهذه صورهتا:  (8)

 اجلامعة 2  3  
  6  3 18 

(266) 
 

               ت 2 ابن
 6                 2 ابن
 3                 1 بنت
 3                 1 بنت

 4 2 ابن   
  2 1 بنت   

 أ[80]أ/
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خوة وهم إوثالثة  ماتت البنت عن أم ٍ  مث   ،ترك زوجة وثالثة بنني وبنتاً  :مثال آخر
 ،انية من مثانية عشروالث   ،من مثانية لة األوىل تصحي أفاملس ،(2()1)األوىل/ الباقون من ورثة

انية يف األوىل فتبلغ مئة فتضرب الث   ،وال يوافق ال يصحي  ،األوىل سهم (3)ونصيب امليتة من
ابن سهمان يف مثانية عشر  ولكل    ،وجة سهم مضروب يف مثانية عشرللز   ،وأربعة وأربعني

 ولكل    ،وهو واحد (5)مضروبة يف سهم امليتةانية ثالثة من الث   ولألم    ،ة وثالثنيست   (4)تبلغ
حد أأخ  ولكل    ،وعشرون حدأمن املسألتني  فحصل لألم    ،أخ مخسة مضروبة يف واحد

 .(6)وأربعون
نَإ ََحوَ النَ َ(8)ىلَمعَمَلتَممَ عَمَرَأكثَـموَأَمأمََعَأابَ الرَ وَمَثَأالَ الثَ َاتَمنَمَمإ ََاذَمكَمهَموَم)َ:(7)قال

فإن  ،ن املسألتني   ة فانظر نصيبه مكاثلث قبل قسمة الرت  ن مات إأي  (اىلمَعَمتَـمَهللاَأَاءَمشَم
                                                           

 ل(. يف )ب( )األو   (1)
 أ(. 96)األوىل فاملسألة( بداية )د/ (2)
 )د(.  )من( ساقطة من (3)
 يف )ج( )يبلغ(.  (4)
 يف )ج( ) امليت(.  (5)
 وهذه صورهتا:  (6)

 اجلامعة 1    18   
   8   6 6  ×3  =18 144 

(267) 
 

1 زوجة

8

1 أم 1 

6

 1 3 18  +3  =21 
 ابن

 ب

 أخ 2
 5 ب

5 36  +5  =41 
 41=  5+  36 5 أخ 2 ابن
 41=  5+  36 5 أخ 2 ابن
                                      ت 1 بنت

 )د(.  )قال( ساقطة من (7)
 (. الن حو هذاعلى يف )ج( ) (8)
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الثة يف املسألة الث   ق  ف  ووافق /فاضرب و   (2)مل ينقسم (1)/وإن ،م على مسألته فذاك انقس
فإن مات  ،يف املسألتني (5)فاضرب مجيع املسألة (4)وإن مل يوافق ،(3)املسألتني األولتني

 ،فإن انقسم نصيبه على مسألته فذاك ،(6)الثرابع انظر ما حصل له من املسائل الث  
ت منه املسائل ها يف مجيع العدد الذي صح  ق  ف   ابعة أو و  فاضرب الر   (7)وإن مل ينقسم

 وكذا إن مات خامس أو سادس. ،مةالث املتقد   الث  
 مث   ،وأم ٍ  األبوين وأختني من األم    (8)خوات /منأماتت امرأة عن زوج وأربع  :مثاله
أخوات  (9)حدىإماتت  مث   ،خ ألبوين أو ألب ومن يف املسألةأعن زوج و  ماتت األمي 

وهم أختان ألبوين  ،ن يف املسألةماتت أخرى عم   مث   ،األبوين عن ثالث بنني وبنتني
ة وتعول إىل املسألة األوىل من ست   ،وابن (10)ماتت أخرى عن زوج وبنتني مث   ،وأختان ألم ٍ 

ة من ست   وتصحي  ،بنات وأخ مسألتها من اثن عشر عن زوج وست    ماتت األمي  ،عشرة
 (11)ة وثالثني يف عشرة يبلغوال يوافق فاضرب ست   وما يف يدها سهم ال يصحي  ،وثالثني
ة الثة مضروبة يف ست  من األوىل ث (12)وجللز   ،املسألتان ومنها تصحي  ،نيمئة وست    ثالث

                                                           

 أ(.91)وإن مل ينقسم( بداية )ب/ (1)
 تنقسم(. وإن مل يف )د( ) (2)
 )د(.  ساقطة منيف )ج( )األوليني( و  (3)
 توافق(. وإن مل يف )ج( ) (4)
 مسألته(. مجيع يف )د( ) (5)
 الثة(. الث  املسائل يف )د( ) (6)
 تنقسم(. وإن مل يف )د( ) (7)
 (.ب96/د) بداية( من األبوين) (8)
 يف )د( )أحد(.  (9)
 (. املسألة وابن وبنتني وأصلعن زوج يف )د( ) (10)
 يف )ب( و )ج( و )د( )تبلغ(.  (11)
  بزايدة الواو.وج( يف )د( )وللز   (12)

 ب[80]أ/
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ة ولألخوات من األبوين من األوىل أربعة مضروبة يف ست   ،مئة ومثانية (1)وثالثني يكون
ة       سهمان مضروابن يف ست   ولألختني من األم    ،مئة وأربعة وأربعني (2)وثالثني تكون

/يف  (5)ة /مضروبة       ة تسع    انين الث      م (4)/األم   زوج     ول ،ني    ني وسبع    اثن (3)ون    ني يك    وثالث
وللبنات أربعة وعشرون مضروبة يف واحد  ،تسعة (6)وهو واحد يكون نصيب األم   

ماتت األخت من  مث   ،ثالثة (8)ولألخ ثالثة مضروبة يف واحد يكون ،كذلك  (7)يكون
فنصيبها صحيح  ،ومسألتها من مثانية ،املسألتني أربعون (10)من (9)ت هاص  األبوين /وح  
 ماتت األخت األخرى عن أربعني مث   ،بنت مخسة ولكل   ، ابن عشرة لكل    ،على مسألتها

وتوافق  وحينئذ تركتها ال تصحي  ،ةمن ست   وتصحي  ،ثالثة (11)لتها منأومس ،سهماً 
 ،لفاً ومثاننيأ (12)ني يبلغمئة وست    فاضرب نصف مسألتها وهو ثالثة يف ثالث ،صفابلن   

 ،مئة وأربعة وعشرين ثالث (13)لزوج امليتة األوىل مئة ومثانية مضروبة يف ثالثة يكن
                                                           

 يف )ب( و )ج( )تكون(.  (1)
 يف )د( )يكون(.  (2)
 يف )ب( )تكون(.  (3)
 ب(91انية( بداية )ب/من الث   )األم    (4)
 (.ب37/ج) بداية( مضروبة يف) (5)
 يف )ج( )تكون(.  (6)
 يف )د( )تكون(.  (7)
 يف )ب( و )د( )تكون(.  (8)
 (.أ97/د) بداية وحص تها() (9)
 (. املسألتني يف )د( )يف (10)
 )د(.  )من( ساقطة من (11)
 يف )ب( و )د( )تبلغ(.  (12)
 يف )ب( )يكون(، ويف )ج( )تكون(، ويف )د( )تكن(.  (13)

 أ[81]أ/
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 ،مئتني وأربعني (2)مثانون مضروبة يف ثالثة يكن (1)نيت  ي   ل  و  ولألختني من األبوين من األ  
 (4)نمثانون يف ثالثة يكو  (3)من األوليتني ولألختني من األم    ،أخت مئة وعشرون لكل   

 (6)تسعة مضروبة يف ثالثة يكون ولزوج األم    ،مئة وعشرون (5)واحدة لكل    ،مئتني وأربعني
وللبنني والبنات من  ،ثالثة مضروبة يف ثالثة بتسعة (8)األم    (7)وألخ، سبعة وعشرين

بنت  ولكل    ،ابن ثالثون لكل    ،مضروبة يف ثالثة تكون مئة وعشرين الثة أربعون سهماً الث  
يد امليتة وهو  ما يف ق  ف  ابعة أربعة مضروبة يف و  ولألختني من األبوين من الر   ،مخسة عشر

سهمان مضروابن  من األم    (9)/ولألختني ،أخت أربعون لكل    ،عشرون يكون مثانني
ماتت األخت األخرى من  /مث   ،أخت عشرون لكل    ،عشرين تكون أربعني (10)/يف

فرتكتها صحيحة  ،ة عشرمن ست   تصحي  (11)ومسألتها ،ني سهماً األبوين عن مئة وست   
 .(12)ونولالبن ستي  ،بنت ثالثون ولكل    ،لزوجها أربعون ،على مسألتها

                                                           

 يف )ب( و )د( )األولتني(، ويف )ج( )األوليني(.  (1)
 يف )ج( )يكون(، ويف )د( )تكن(. (2)
 (، ويف )ج( )األوليني(. يف )ب( و )د( )األولتني (3)
 ويف )د( )تكون(.  ،يف )ب( )يكن( (4)
 يف )د( )واحد(.  (5)
 يف )د( )تكون(.  (6)
 (. يف )ج( )ولألخ لألم    (7)
 املراد به أخو أم امليتة األوىل.  (8)
 أ(.92)ولألختني من( بداية )ب/ (9)
 (.ب97/د) بداية( يف عشرين) (10)
 . بدون الواو يف )د( )مسألتها( (11)
 وصورهتا يف الص فحة الت الية :  (12)

= 

 ب[81]أ/



 576َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

                                                           

= 
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 577َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َمَختَ أأَوَمَمَ أأَوَمَوجَ اَزَمنهَممَ َ:لَأائَ سَممَم)َ:قال وجاَ تَزَمفَملَ خَموَمَختَأالَأَتَ اتَممَمَثأَ َ،(1)بَ ل 
وج للز   ،وتعول إىل مثانية ،ةاملسألة األوىل من ست   أي ألن   (يَمثَ المَثمَوَمَيَ اثنَمَنَممَ َحَ صَ تمََ،ابناَ وَم

ماتت األخت عن ثالثة  ،صف ثالثةولألخت الن    ،لث اثنانالثي  ولألم    ،صف ثالثةالن   
وهي من املباينات  ،وسهامها ثالثة ،مسألتها من أربعة ،وابناً  فت زوجاً وخل   ،سهمأ

وج من األوىل اقسم للز   مث   ،انية يف املسألة األوىل تبلغ اثنني وثالثنيفاضرب املسألة الث  
 (2)سهمان مضروابن يف أربعة تكون ولألم    ،ثالثة مضروبة يف أربعة تكون اثىن عشر

 ،ثالثة (4)انية سهم مضروب يف تركة امليتة وهي ثالثة تكونمن الث   (3)وجوللز   ،مثانية
 .(6)وصح   ،تسعة (5)ولالبن ثالثة مضروبة يف ثالثة تكون

                                                           

 لألب(. وأخت يف )ب( ) (1)
 يف )ب( )تكن(.  (2)
 . بدون الواو وج(يف )ب( )للز   (3)
 يف )ب( )تكن(.  (4)
 يف )ب( )تكن(.  (5)
 وهذه صورهتا:  (6)

 اجلامعة 3   4   

   6 ← 8   4 32 

(269) 

 

1 زوج

2

 3    12 

1 أم

3

 2    8 

1 أخت ألب

2

              ت 3 

1 زوج    

4

 1 3 

 9 3 ب ابن    
 



 578َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َمَموَمَوجاَ زَمَ(1)تكَمرمَتَـم/وَمَيَ نتَمىَالبَ حدَمإَ تَاتَممَمَثأَ َ،يَ تَمابنـَموَمَينَ وَمبَـمأمََكَمرَمتَـم) َ،ةَ لَمسأَمَالَمنَيف 
َأَممَ َحَ صَ تَم من األبوين  لكل ٍ  ،ةاملسألة األوىل من ست   أي ألن   (2)(يَمسَ خَم/وَمَةَ عَمربَـمن

ومن يف  فت زوجاً حدى البنتني وخل  إماتت  مث   ،بنت اثنان ولكل    ،دس واحدالسي 
ة وللجد   ،صف ثالثةوج الن   للز   ،ة أيضاً ن ست  فم   ،ة وأختوجد   وهم جدٌّ  ،املسألة

 (5)فانكسر على ،املقامسة خري له ،بني األخت واجلد    (4)يبقى اثنان ،واحد (3)دس/السي 
ة وللجد   ،صف تسعةوج الن   للز   ،تكن مثانية عشر (6)ةفاضرب ثالثة يف /ست   ،ثالثة
 ،وسهامها اثنان ،ت من مثانية عشرفصح   ،ولألخت اثنان ،أربعة وللجد    ،دس ثالثةالسي 

تسعة  (9)انية وهينصف املسألة الث   (8)فاضرب ،نصافابأل (7)قٌ ف  بينها وبني مسألتها و  
اقسم منها لألبوين من األوىل  مث   ،أربعة ومخسني (10)ة تبلغيف املسألة األوىل وهي ست  

وللبنت من األوىل  ،مثله ولألم    ،لألب تسعة ،مثانية عشر (11)سهمان يف تسعة يكون
انية تسعة مضروبة يف وج من الث  وللز   ،مثانية عشر (12)سهمان مضروابن يف تسعة يكون

                                                           

 (.أ98/د) بداية( وتركت زوجاً ) (1)
 ب(.92)ومخسني أي( بداية )ب/ (2)
 )د(.  )السيدس( ساقطة من (3)
 )د(.  )اثنان( ساقطة من (4)
 )د(.  )على( ساقطة من (5)
 (.أ38/ج) بداية( ست ة تكن) (6)
 )د(.  )وفق( ساقطة من (7)
 )د(. )فاضرب( ساقطة من  (8)
 يف )ج( )وهو(.  (9)
 يف )ج( )يبلغ(، ويف )د( )تكن(.  (10)
 يف )د( )تكن(.  (11)
 يف )ب( )تكون(، ويف )د( )تكن(.  (12)

 أ[82]أ/



 579َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 وللجد    ،ة ثالثة يف واحد بثالثةوللجد   ،ثه وهو واحد يكون تسعةمور    (1)/سهام ق  ف  و  
فاجتمع لألخت من  ،ولألخت سهمان يف واحد بسهمني ،أربعة يف واحد أبربعة

 .(2)ة اثنا عشروللجد   ،ثالثة عشر وللجد    ،عشرون املسألتني
َكَمإَ فَم) ل مل أاب امليت األو   ن  أي أل (يَمعَ ربَمأمَوَمَيَ نَاثنَممَ َحَ صَ تمََةَ أَمامرَمَلَأوَ الَمَيتَأالَمَانَمن

وج للز   ،وتعول إىل سبعة ،ةانية من ست  وحينئذ املسألة الث   ،لكونه أب أم ٍ  ؛انيةيرث من الث  
اِن وهو سهمان ال الث   (3)وما يف يد /امليت ،ة سهم واحدوللجد   ،ولألخت ثالثة ،ثالثة
ة تكن اثنني فاضرب سبعة يف املسألة األوىل /وهي ست   ،على مسألته وال يوافق يصحي 

وللبنت  ،مثله ولألم    ،سبعة (4)لألب من األوىل سهم مضروب يف سبعة يكون ،وأربعني
انية وج من املسألة الث  وللز   ،أربعة عشر (5)وابن يف سبعة يكونمن األوىل سهمان مضر 

ة سهم وللجد   ،ولألخت مثله ،ةثه وهي اثنان تكون ست  ثالثة مضروبة يف سهام مور   
                                                           

 (.ب98/د) بداية( سهام مور  ثه) (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

 اجلامعة 1    9   

   6   6 6  ×3  =18 54 

(270) 

 

 بنت
2

3

 
               ت 2

 أخت 2 بنت
 2 ب

2 18  +2  =20 

1 أب

6

 13=  4+  9 4 أب األب 1 

1 أم

6

1 أم األب 1 

6

 1 3 9  +3  =12 

1 زوج    

2

 3 9 9 
 

 أ(.93اِن( بداية )ب/)امليت الث   (3)
 يف )ج( )تكون(، ويف )د( )تكن(.  (4)
 يف )د( )تكون(.  (5)

 ب[82]أ/



 580َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

انية عشرون فاجتمع لألخت من األوىل والث   ،(2)سهمان (1)يكون مضروب يف اثنني أيضاً 
 . (3)ة تسعةوللجد   ،سهماً 

َةَ ـــــعَمربَـمنَأَمـــــمَ َحَ صَ تمََ،الءَ ؤَأتَهَمكَمرمَتـمَوَمَيَ نتَمىَالبَ حدَمإَ تَاتَممَمَثأَ َ،يَ تَمابنـَموَمَينَ وَمبَـمأمََكَمرَمتَـم)
 ولألم    ،سهم (4)/ولألب ،ة      ني أربع     للبنت ،ة      ن ست       ة األوىل م     املسأل أي ألن   (يَمـــــسَ خَموَم

 ألن   ؛واألخت (6)والباقي بني اجلد    ،ة سهمللجد   ،أيضاً ة انية من ست  واملسألة الث   ،(5)مثله
فاضرب  ،فانكسر على ثالثة ،وال يوافق ومخسة على ثالثة ال يصحي  ،املقامسة خري له

ولألخت  ،عشرة وللجد    ،(7)ة سهم يف ثالثة بثالثةللجد   ،ة تكن مثانية عشرثالثة يف ست  
 قٌ ف  بينها وبني مسألتها و   ،انوسهامها اثن ،ت من مثانية عشرفصح   ،مخسة

                                                           

 . بزايدة الفاء يف )ب( )فيكون( (1)
  وهو الص واب.يف )ج( )سهمني(  (2)
 وهذه صورهتا:  (3)

 اجلامعة 2   7   

   6   6 ← 7 42 

(271) 

 

 بنت
2

3

 
              ت 2

1 أخت 2 بنت

2

 3 14  +6  =20 

1 أب

6

 7                       أب األم 1 

1 أم

6

1 أم األم 1 

6

 1 7  +2  =9 

1 زوج    

2

 3 6 
 

 (.أ99/د) بداية( ولألب سهم) (4)
 سهم(. ولألم   يف )ب( ) (5)
  وهو خطأ.ة( يف )د( )اجلد   (6)
 )د(. )بثالثة( ساقطة من  (7)



 581َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ة انية وهو تسعة يف املسألة األوىل وهي ست  فاضرب نصف املسألة الث   ،(1)نصافابأل
 .(3)واقسم كما سبق ،أربعة ومخسني (2)يبلغ

َكَمإ َوَم)  ،د   أي على تقدير عدم الر   (رَمشَمعَمَةَميَمانَ نَثمَممَ َحَ صَ تمََةَ أَمامرَمَلَأوَ الَمَيتَأالَمَانَمن
 (5)والباقي /لبيت ،ة واحدوللجد   ،ثالثة (4)لألخت ،ةانية تكون من ست  املسألة الث   ن  إف

اِن وهو سهمان يوافق مسألته وما يف يد امليت الث   ،أم ٍ / ه أبوألن   ؛وسقط اجلدي  ،املال
تكن مثانية ة وهي املسألة األوىل انية يف ست  املسألة الث   ق  ف  فاضرب ثالثة وهي و   ،صفابلن   

وللبنت  ،(6)كذلك  ولألم    ،ب من األوىل سهم مضروب يف ثالثة بثالثةلأل ،عشر
 ق  ف  انية ثالثة مضروبة يف و  ولألخت من الث   ،ةست   (8)مضروابن يف ثالثة تكون (7)/سهمان

                                                           

 يف )د( )ابألنصاص(.  (1)
 يف )ب( و )د( )تبلغ(.  (2)
 وهذه صورهتا:  (3)

 اجلامعة 1    9   

   6   6 6×3=18 54 

 بنت (272)
2

3

 
               ت 2

 أخت 2 بنت 
 5 ب

5 18  +5  =23 

1 أب 

6

 19=  10+  9 10 أب األب 1 

1 أم 

6

1 أم األب 1 

6

 1 3 9  +3  =12 
 

  بزايدة الواو.يف )ب( )ولألخت(  (4)
 ب(.93)لبيت املال( بداية )ب/ (5)
 مثله(. ولألم   يف )د( ) (6)
 (.ب38/ج) بداية( سهمان مضروابن) (7)
 يف )ب( )يكون(.  (8)

 أ[83]أ/

 



 582َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 .(2)والباقي وهو سهمان لبيت املال ،ة واحدوللجد   ،ثالثة (1)كة وهو واحد يكونالرت  
َزَمكَمرمَتـمَوَمَةَأرأَمالَمَتَ اتَممَمَثأَ َ،يَ تَمابنـَموَمَينَ وَمبَـمأمَوَمَةَ أَمامرَمَكَمرَمتَـم) ،َيَ نتَمالبَ وَمَينَ وَمبَـمأمَوَمَوجاَ ت

وتعول  ،املسألة األوىل من أربعة وعشرين أي ألن   (يَمثَ المَثمَوَمَةَ سَمخَموَمَةَ ئَمنَمَ مَ َ(3)حَ صَ تمَ/
ومسألتها من  ،ة     دها ثالث     ماتت املرأة وبي ،ى املنَبيةسم  وهي اليت ت   ،إىل سبعة وعشرين

فاضرب ثلث  ،لثابلثي  (4)وبينهما /توافق ،ر     ة عش     ول إىل مخس      وتع ،ر     اثىن عش
 (6)ي  ا وه     وهل     ى بع  ة يف األول     مخس (5)و     ة وه     ائل     ا الع     لته     أمس

                                                           
 يف )ب( )يكن(، ويف )ج( )تكون(.  (1)
 وهذه صورهتا على تقدير عدم الر د  :  (2)

 اجلامعة 1   3   
   6   6 18 

 بنت (273)
2

3

 
              ت 2

1 أخت 2 بنت 

2

 3 6  +3  =9 
1 أب 

6

 3           أب األم 1 
1 أم 

6

1 أم األم 1 

6

 1 3  +1  =4 
 2 2 ب املالبيت     

 وصورهتا على تقدير الر د   هكذا: 
 اجلامعة 1   2   
   6   6  ←4 12 

(274) 
 

 بنت
2

3

 
              ت 2

1 أخت 2 بنت

2

 7=  3+  4 فرضاً وردًّا 3 
1 أب

6

 2           أب األم 1 
1 أم

6

1 أم األم 1 

6

  3=  1+  2 فرضاً وردًّا 1 
 (.ب99/د) بداية( تصحي من) (3)
 يف )ب( و )د( )موافقة(.  (4)
 يف )د( )وهي(.  (5)
 يف )د( )وهو(.  (6)

 ب[83]أ/



 583َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 ق  ف  لألبوين من األوىل مثانية مضروبة يف و   ،مئة ومخسة وثالثني (2)يبلغ (1)سبعة وعشرون
ة عشر يف ولالبنتني ست   ،واحد عشرون لكل    ،أربعني (3)انية وهو مخسة تكوناملسألة الث  

انية ثالثة مضروبة يف من الث   (4)اِنوج الث  وللز   ،واحدة أربعون لكل    ،مخسة تكون مثانني
 ق  ف  لثان مثانية مضروبة يف الو  وللبنتني الثي  ،ثالثة (6)تكون (5)وهو /واحدثه سهام مور    ق  ف  و  

املذكور  ق  ف  وألبوي املرأة أربعة مضروبة يف الو   ،واحدة أربعة لكل    ،املذكور بثمانية
 .(8)بنت من املسألتني أربعة وأربعون فاجتمع لكل    ،أربعة (7)تكون

                                                           

 . وهو خطأ عشر(سبعة يف )د( ) (1)
 يف )ب( و )د( )تبلغ(.  (2)
 يف )ج( )يكون(.  (3)
 )د(.  )الث اِن( ساقطة من (4)
 أ(.94)واحد تكون( بداية )ب/ (5)
 يف )ج( )يكون(.  (6)
 يف )ج( )يكون(.  (7)
 وهذه صورهتا:  (8)

 اجلامعة 1   5   
   24←27   12←15 135 

(275) 
 

1 زوجة

8

              ت 3 
 بنت

2

3

 
 بنت 8

2

3

 
4 40  +4  =44 

 44=  4+  40 4 بنت 8 بنت
1 أم

6

 4    20 
1 أب

6

 4    20 
1 زوج    

4

 3 3 
1 أم    

6

 2 2 
1 أب    

6

 2 2  



 584َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

أي ومها البنتان َ(َابنَ نتمَب َوَمَوجاَ تَزَمكَمرمَتـمَوَمَمَ الَأَتَ اتَمنَمَمكَ لمَوَمَ،ةَأرأَمالَمَتَ َتمَأنَلَمإَ فَم)
وتعول  ،اثىن عشرمن  مسألتها أي ألن   (ةَ سَمخَموَمَةَ ئَممَ َعَ ربَمنَأَممَ َحَ صَ تمََ،ينَ وَمبَـمأمَوَم)يف األوىل 

فاضرب مخسة عشر  ،ومسألتها وسهامها متباينان ،أربعة (1)/وسهامها ،إىل مخسة عشر
من ثالثة يف وجة من األوىل الثي اقسم منها للز   مث   ،مئة ومخسة ربعأيف سبعة وعشرين تكن 

ولألب من األوىل أربعة يف مخسة عشر  ،مخسة وأربعني (2)انية جبملتها تكوناملسألة الث  
مئتني  (6)يف مخسة عشر تكون (5)ة عشرمن األوىل ست   (4)ولالبنتني ،نيست    (3)تكون

ثه وهي انية /ثالثة مضروبة يف سهام مور   وج من الث  وللز   ،بنت مئة وعشرون لكل    ،وأربعني
 (8)يكون هام أيضاً لثان مثانية يف الس   انية الثي والبنيت االبن من الث   ،اثىن عشر (7)أربعة تكون

لتني مئة أاملسواحدة منهما من  فاجتمع لكل    ،ة عشربنت ابن ست   لكل    ،اثنني وثالثني
ة هام تكون ست  لث أربعة يف الس   ولألبوين الثي  ،ة وثالثونوست  

                                                           

 (.أ100/د) بداية( وسهامها أربعة) (1)
 )ب(.  ساقط من)تكون مخسة وأربعني ولألب من األوىل أربعة يف مخسة عشر(  قوله: (2)
 يف )د( )تكن(.  (3)
 يف )ب( )ولالبنني(، ويف )د( )والبنتني(.  (4)
 )د(.  )عشر( ساقطة من (5)
 يف )ج( )يكون(، ويف )د( )تكن(.  (6)
 يف )د( )تكن(.  (7)
 يف )ب( )تكون(.  (8)

 أ[84]أ/



 585َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 .(1)واحد مثانية لكل   ، عشر
أي ومها البنتان يف  (َابنَ تمَابنـَموَمَينَ وَمبَـمأمَوَمَةَ أَمامرَمَكَمرَمتـمَوَمَم َ الَأَلَمدَمبمََبَأالَمَاتَمنَمَمإ َوَم)
َسَممَ َحَ صَ تمَ)األوىل   ،األوىل من سبعة وعشرين أي ألن   (ينَمشرَ عَ وَمَةَ سعَمت َوَمَةَ ئَممَ َبعَ ن

على مسألته وال  أربعة ال تصحي  (2)بوسهام /األ ،انية من سبعة وعشرين أيضاً والث  
من األوىل  لألم    ،املبلغ املذكور (3)فاضرب سبعة وعشرين يف سبعة وعشرين يكن ،توافق

ة     من ثالثة يف سبعة الثي     وجوللز   ،ة  مئة ومثاني (4)دس أربعة يف سبعة وعشرين تكونالسي 
ة عشر يف سبعة وعشرين لثان ست  الثي  (6)/وللبنتني ،ومثانني داً     حأون     يك (5)/وعشرين

                                                           
 وهذه صورهتا:  (1)

 الجامعة 4   15   

   24←27   12←15 405 

 زوجة (276)
1

8

 3    45 

 بنت 
2

3

 

 بنت  ابن 8
2

3

 

4 120  +16  =136 

 136=  16+  120 4 بنت ابن 8 بنت 

 أم 
1

6

 ـــــ   ت 4 

 أب 
1

6

 زوج 4 
1

4

 3 60  +12  =72 

 أم    
1

6

 2 8 

 أب    
1

6

 2 8  
 ب(.94)األب أربعة( بداية )ب/ (2)
 يف )د( )يكون(.  (3)
 يف )ج( و )د( )يكون(.  (4)
 (.ب100/د) بداية( وعشرين يكون) (5)
 (.أ39/ج) بداية( وللبنتني الثيلثان) (6)



 586َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

يف  انية وهي األمي وجة الث  وللز   ،ة عشربنت مئتان وست   لكل    ،وثالثني مئة واثنني يكون أربع
 (2)فكمل هلا مئة ،اثىن عشر (1)أربعة تكونثها انية ثالثة يف سهام مور   األوىل من الث  

واحد  لكل    ،اثنني وثالثني (3)يكون هام أيضاً لث مثانية يف الس   ولألبوين الثي  ،وعشرون
هام ة عشر يف الس   لثان ست  انية الثي االبن ومها االبنتان يف األوىل من الث   (4)ولبنيت ،ة عشرست  

 لكل    ،ة وتسعونمئة وست   ربعأفكمل هلما من املسألتني  ،نيأربعة وست    (5)يكون /أيضاً 
َ.(6)ربعونأواحدة مئتان ومثانية و 

                                                           

 يف )ج( )يكون(، ويف )د( )تكن(.  (1)
يه وهو مضروب عل بداًل من )مئة وعشرون( يف )ب( و )ج( و )د( )ثالثة وتسعون( (2)

 خبطٍ  أسود يف األصل، وهو خطأ.
 يف )ب( )تكون(.  (3)
 ساقط منة عشر( لثان ست  انية الثي )ولبنيت االبن ومها االبنتان يف األوىل من الث   قوله: (4)
 )ب(. 

 يف )ب( )تكون(.  (5)
 وهذه صورهتا:  (6)

 اجلامعة 4   27   

   24←27   24←27 729 

1 زوجة (277)

8

 3    81 

 بنت 
2

3

 
 بنت ابن 8

2

3

 
8 216  +32 = 248 

 248 = 32+  216 8 بنت ابن 8 بنت 

1 أم 

6

1 زوجة 4 

8

 3 108  +12 = 120 

1 أب 

6

              ت 4 
1 أم    

6

 4 16 

1 أب    

6

 4 16  

 ب[84]أ/



 587َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

نَمَ َحَ صَ تمََ،ةَ أَمامرَموَمَيهَ وَمبَـمأمََكَمرَمتـمَوَمَبَأالَمَاتَممَمَثأَ َ،انَ وَمبَـمأمَوَمَاتَ نَمبَـمَثَأالمَثمَوَمَوجَ زَم)
 وتصحي  ،وتعول إىل مخسة عشر ،صلها من اثىن عشرأاملسألة األوىل  أي ألن  َ(يَمسعَ تَ 

مات  ،ولألبوين اثنا عشر ،وللبنات أربعة وعشرون ،وج تسعةللز   ،من مخسة وأربعني
 ،نصافلته توافق ابألأوبني سهامه ومس ،(1)ومسألته من أربعة ،ةاألب وسهامه ست  

ربعون تكن أانية وهو اثنان يف املسألة األوىل وهي مخسة و فاضرب نصف املسألة الث  
وللبنات  ،انية وهو اثنان يكون مثانية عشرالث   ق  ف  وج من األوىل تسعة يف و  للز   ،تسعني

ة ست   ولألم    ،(4)ة /عشربنت ست   لكل    ،مثانية وأربعني (3)اثنني يكون (2)أربعة وعشرون /يف
ثالثة كة وهو الرت   ق  ف  انية ثالثة مضروبة يف و  ولألبوين من الث   ،يف اثنني يكون اثىن عشر

 .(6)كة بثالثةالرت   ق  ف  وجة سهم يف و  وللز   ،م   وثالثة لأل ،ة لألبست   ،تسعة (5)يكون
                                                           

هذا على مذهب اجلمهور؛ ألن  املسألة من الع مري تني فتعطى األمي هنا ثلث الباقي بعد  (1)
 الز وجة، ال ثلث املال.فرض 

 أ(. 95)يف اثنني( بداية )ب/ (2)
 )د(.  ساقطة من)يكون(  (3)
 أ(. 101ة( بداية )د/ست   )عشر ولألم    (4)
 (.يف )د( )تكون تسعة وثالثة لألم    (5)
 وهذه صورهتا:  (6)

 اجلامعة 3   2    
   12←15 15  ×3  =45   4 90 

1 زوج (278)

4

 3 9    18 
2 بنات 3 

3

 48/16             بنات بنت 3 24/8 8 
1 أم 

6

1 زوجة 6 2 

4

 1 12  +3  =15 

1 أب 

6

              ت 6 2 
1 أم     

3

 3 1 ب 
  6 2 ب أب     



 588َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

وَمتَزَمكَمرمَتـمَوَمَبَ الَمَلَمدَمبمََمَ الَأَتَ اتَمنَمَمإَ فَم) أي َ(يَمعَ ربَمأمَوَمَةَ سَمنَخَممَ َحَ صَ تمََينَ وَمبَـمأَموجاَ 
وج للز   ،على مسألتها وهي تصحي  ،ةسهامها ست   ألن   ؛ت منه املسألة األوىلوهي ما صح  

 .(2()1)ولألب سهمان ،سهم ولألم    ،/ثالثة
َ(ابنَ َنتَمب َوَمََابنَ ابنمَوَمَينَ وَمبَـمأمَوَمَةَ أَمامرَمَكَمرَمتـمَوَمَبَأالَمَاتَممَمَثأَ َ،نتَ ب َوَمَانَ ابنَموَمَانَ وَمبَـمأمَ)

املسألة األوىل  أي ألن   (ينَمشرَ عَ وَمَةَ ئَممَ َبعَ نَسَممَ َحَ صَ تمَ)أي ومها االبنان والبنت يف األوىل 
وللبنت  ،ابن مثانية ولكل    ،مثله ولألم    ،لألب مخسة ،من ثالثني وتصحي  ،ةأصلها من ست  

من مئة  وتصحي  ،وأصل مسألته من أربعة وعشرين ،مات األب وسهامه مخسة ،أربعة
ت منه املسألة وهو س ما صح  فاضرب مخ   ،مسوسهامه توافق مسألته ابخل   ،وعشرين
 ،مئة وعشرين سبع (3)ت منه املسألة األوىل وهو ثالثون تكنشرون فيما صح  أربعة وع

 ،مئة وعشرين (4)انية وهو أربعة وعشرون تكونالث   ق  ف  من األوىل مخسة مضروبة يف و   لألم   
ة     وللبنت أربعة يف أربع ،مئة واثنني وتسعني (5)ابن مثانية يف أربعة وعشرين تكون ولكل   

                                                           
هذا على مذهب اجلمهور يف الع م ري تني، فت عطى األمي هنا ثلث الباقي بعد فرض الز وج ال  (1)

 ثلث املال. 
  صورهتا:وهذه  (2)

 اجلامعة 1   1    
   12←15 15  ×3  =45   6 45 

1 زوج (279)

4

 3 9    9 
2 بنات 3 

3

 24/8             بنات بنت 3 24/8 8 
1 أم 

6

              ت 6 2 
1 أب 

6

1 زوج 6 2 

2

 3 6  +3  =9 
1 أم     

3

 1 1 ب 
  2 2 ب أب     

 يف )ج( )يكن(. (3)
 يف )ب( )تكن(، ويف )ج( و )د( )يكون(.  (4)
 يف )ب( )تكن(، ويف )د( )يكون(.  (5)

 أ[85]أ/



 589َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 ق  ف  يف و   (2)ر /مضروبة    ة مخسة عش    انين الث    رأة م    وللم ،ة وتسعني    ست   (1)ون    رين تك    وعش
املذكور  ق  ف  ولألبوين أربعون يف الو   ،تكون مخسة عشر (4()3)ثها وهو /واحدسهام مور   

املذكور  ق  ف  الو   (6)ة وعشرون /يفابن ابن ست   ولكل    ،واحد عشرون لكل    ،أربعني (5)يكون
 ،املذكور يكون ثالثة عشر ق  ف  وللبنت ثالثة عشر يف الو   ،وعشرين (7)ةيكون ست  

 ،ولبنت االبن مئة وتسعة ،ابن ابن من املسألتني مئتان ومثانية عشر لكل    (8)فاجتمع
 .(9)/يف األوىل مئة ومخسة وثالثون وجة إن كانت هي األمي وللز  

                                                           

 يف )ج( )يكون(. (1)
 ب(. 101( بداية )د/ق  ف  )مضروبة يف و   (2)
 يف )ج( )وهو واحد يكون(، ويف )د( )وهو أحد يكون(. (3)
 ب(. 95)واحد تكون( بداية )ب/ (4)
 )تكن(.  (ب)يف  (5)
 ب(.39بداية )ج/( ق  ف  )يف الو   (6)
 . (ب) ساقط مناملذكور يكون(  ق  ف  ة وعشرين وللبنت ثالثة عشر يف الو  )ست   قوله: (7)
 يف )د( )فاحتيج(. (8)
 وهذه صورهتا:  (9)

 الجامعة 1    24    

   6 6×5 =30   24 24×5 =120 720 

 أم (280)
1

6

 زوجة 5 1 
1

8

 3 15 120+15 =135 

 أب 
1

6

 ــــــ    ت 5 1 

 ابنان 

 4 ب

 ابنا ابن 16/8

 13 ب

52/26 384+52 =436/218 

 109= 13+96 13 بنت ابن 4 بنت 

 أم     
1

6

 4 20 20 

 أب     
1

6

 4 20 20  

 ب[85]أ/



 590َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

أي  (ابنَ َنتَمب َوَمََابنَ ابنمَوَمَينَ وَمبَـمأَموجا َوَمتَزَمكَمرمَتـمَوَمَبَ الَمَلَمدَمبمََمَ الَأَتَ اتَمنَمَمإَ فَم)
املسألة األوىل  أي ألن   (يَمت َ سَ وَمَةَ ئَممَ َثَ المَنَثَممَ َحَ صَ تمَ)والبنت يف األوىل  (2)االبنان (1)ومها
على  ال تصحي  ،وسهام امليتة مخسة ،انية من اثىن عشروالث   ،ت من ثالثني كما سبقصح  

انية يف ثالثني وهي املسألة األوىل فاضرب اثىن عشر وهي املسألة الث   ،مسألتها وال توافق
ولألوالد  ،نيست    (3)لألب من األوىل مخسة يف اثىن عشر تكون ،نيمئة وست    تبلغ ثالث

وللبنت مثانية  ،ة وتسعونابن ست   لكل    ،عشرون يف اثىن عشر يكون مئتني وأربعني
مخسة  (5)مخسة تكون (4)ثه وهيانية ثالثة مضروبة يف سهام مور   وج من الث  وللز   ،وأربعون

 (7)وين /أربعة ولألب ،ون    ة وسبع    مل له مخس    و األب يف األوىل يك    ه (6)فإن كان ،ر    عش
 لكل    ،االبن مخسة يف مخسة تبلغ مخسة وعشرين (9)وألوالد ،عشرين (8)يف مخسة يكون

 ،ةابن ابن من املسألتني مئة وست   فاجتمع لكل    ،ولألنثى مخسة ،ةذكر عشر 

                                                           

 . بدون الواو )مها( (ب)يف  (1)
 يف )د( )االبنتان والبنت(. (2)
 يف )د( )يكون(. (3)
 )د(. ساقط منقوله: )وهي مخسة(  (4)
 )تكن(.  (ب)يف  (5)
 يف )ج( )فإن كان األب(، ويف )د( )فإن هو األب(. (6)
 أ(. 102)أربعة يف مخسة( بداية )د/ (7)
 يف )د( )تكون(. (8)
م.)وأوالد(  (ب)يف  (9)   بدون الال 



 591َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 .(1)ولبنت االبن ثالثة ومخسون
تَكَمرمَتـمَوَمَم َ الَأوَمَبَ الَمَنَممَ َختَأالَأَتَ اتَممَمَثأَ َ،مَ أأَوَمَاتَ قمَر َ فَمتـَممَأَاتَ وَمخَمأمََ(2)ثَأالمَثمَ)/َ

 أي ألن   (يَمعَ ربَمأمَوَمَةَ يَمانَ نَثمَممَ َحَ صَ تمََ،نتاَ بَ وجا َوَمتَزَمكَمرمَتـمَوَمَمَ الَأَتَ اتَممَمَثأَ َ،ةَمثمَرَمالوَمَالءَ ؤَأهَم
ولألخت  ،ولألخت من األب سهم ،لألخت من األبوين ثالثة ،ةاملسألة األوىل من ست  

ختًا من األب أماتت األخت اليت من األبوين وتركت  ،سهم ولألم    ،كذلك  من األم   
على  (4)وما يف يدها وهو ثالثة ال يصحي  ،ةفمسألتها /من ست   ،(3)اوأمًّ  وأختًا من األم   

ة فاضرب ثلث مسألتها وهو اثنان يف املسألة األوىل وهي ست   ،لثمسألتها ويوافق ابلثي 
ولألخت من  ،لألخت من األب من األوىل سهم يف اثنني يكون اثنني ،تبلغ اثىن عشر

ثها وهو سهام مور    ق  ف  انية ثالثة يف و  ن الث  ولألخت من األب م ،وكذا لألم    ،كذلك  األم   
والباقي وهو  ،مثلها ولألم    ،واحد يف واحد بواحد ولألخت من األم    ،واحد يكون ثالثة

 ،وسهامها ثالثة ،مسألتها من أربعة ،وبنتاً  (5)وتركت زوجاً  ماتت األمي  ،واحد للعاصب
                                                           

 وهذه صورهتا:  (1)
 الجامعة 5   12    

   6 6 × 5  =30   12 360 

 أم (281)
1

6

 ـــــ   ت 5 1 

 أب 
1

6

 زوج 5 1 
1

4

 3 60 + 15  =75 

 ابنان 

 4 ب

 212/106= 20+192 4/2  ابنا ابن 16/8

 53=  5+  48 1  بنت ابن 4 بنت 

 أم     
1

6

 2 10 

 أب     
1

6

 2 10  
 أ(. 96)ثالث أخوات( بداية )ب/ (2)
 )ب(.  ساقطة من)وأمًّا(  (3)
 (. يف )د( )ال تصحي  (4)
 وال الث انية وإال لكان ورث منهما مجيعاً. هذا الز وج ليس أبب للميتة األوىل (5)

 أ[86]أ/
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 ،مثانية وأربعني (2)فاضرب أربعة يف اثىن عشر يبلغ ،على مسألتها وال توافق (1)ال تصحي 
 ،مخسة مضروبة يف أربعة تكون عشرين (4)املسألتني األوليتني (3)لألخت من األب /من

الثة سهم من الث   (5)وجوللز   ،ثالثة مضروبة يف أربعة تكون اثىن عشر ولألخت من األم   
 ،ةست   (7)نت سهمان يف ثالثة يكونوللب ،ثالثة (6)كة وهي ثالثة يكونمضروب يف الرت  

 .(8)د   هذا على تقدير عدم الر   ،والباقي لبيت املال
                                                           

 على مسألتها وال يوافق(. يف )ج( )ال يصحي  (1)
 يف )ب( و )د( )تبلغ(.  (2)
 ب(.102)من املسألتني( بداية )د/ (3)
 يف )ب( و )د( )األولتني(، ويف )ج( )األوليني(. (4)
 انية(. وج من الث  يف )د( )للز   (5)
 يف )د( )تكون(. (6)
 يف )د( )تكون(.  (7)
 وهذه صورهتا على تقدير عدم الر د  :  (8)

 الجامعة الثانية    الجامعة األولى       

   2   1 4   3  

   6   6 12   4 48 

 أخت ش (282)
1

2

 ـــــ       ت 3 

 أخت ألب 
1

6

 أخت ألب 1 
1

2

 3 2  +3  =5    20 

 أخت ألم 
1

6

 أخت ألم 1 
1

6

 بنت 3=  1+  2 1 
1

2

 2 12+6  =18 

 أم 
1

6

 أم 1 
1

6

 ـــــ   ت 3=  1+  2 1 

 7=  3+  4 1 ب بيت المال 1 1 ب بيت المال    

 زوج        
1

4

 1 3  
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املسألة  وذلك ألن   ؛من ثالثني (1)الثاملسائل /الث   فتصحي  د   ا على تقدير الر  أم  
على مسألته وال  (3)ال يصحي  (2)وما يف يد امليت وهو /ثالثة ،من مخسة انية تصحي الث  

لألخت من األب من األوىل سهم  ،ثالثني (4)ة تكنفاضرب مخسة يف ست   ،يوافق
ولألخت من  ،كذلك  ولألم    ،مثلها م   ولألخت من األ ،مضروب يف مخسة يكون مخسة

ة     هم يف ثالث  س ن األم       ت م   ولألخ ،تسعة (5)انية ثالثة يف ثالثة يكوناألب من الث  
 ،على مسألتها تصحي ، /وسهامها مثانية ماتت األمي  ،مثلها ولألم    ،ة    ثالث (6)ون    يك

 .(7)ة للبنتوست   ،وجسهمان للز  
                                                           

 ب(.96الث من( بداية )ب/)الث   (1)
 أ(.40( بداية )ج/)ثالثة ال يصحي  (2)
 (.يف )د( )ال تصحي  (3)
 يف )ب( )تكون(، ويف )ج( )يكن(. (4)
 يف )د( )تكون(. (5)
 يف )د( )تكون(. (6)
 وهذه صورهتا على تقدير الر د   :  (7)

 الجامعة الثانية    الجامعة األولى       

   5   3 1   2  

   6   6 ← 5 30   4 30 

 أخت ش (283)
1

2

 ــــ       ت 3 

 أخت ألب 
1

6

 أخت ألب 1 
1

2

 14    14=9+5 فرضاً وردًّا 3 

 أخت ألم 
1

6

 أخت ألم 1 
1

6

 بنت 8= 3+5 فرضاً وردًّا 1 
1

2

 14=6+8 فرضاً وردًّا 3 

 أم 
1

6

 أم 1 
1

6

 ــــ   ت 8= 3+5 فرضاً وردًّا 1 

 زوج        
1

4

 1 2  

 ب[86]أ/
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َكَمرَمتـمَوَمَرَأخَماآلَاتَممَمَثأَ َ،ابناَ وَمَةَ أَمامرَمَكَمرَمتـمَوَمَيَ االبنَمَدَأحَمأمََاتَممَمَثأَ َ،نتاَ ب َوَمَيَ ابنَمَكَمرَمتَـم)
حد االبنني أمات  ،املسألة األوىل من مخسة ألن  أي َ(ينَمشرَ نَعَ مَ َحَ صَ تمََ،ختاَ أأَوَمَنتاَ بَ 

فاضرب  ،صفويوافقان ابلن    ،ان على مسألتهال يصح   ،وسهامه اثنان ،ومسألته من مثانية
للبنت من األوىل سهم  ،عشرين (2)يف األوىل وهي مخسة تكن (1)انية وهو /أربعةالث   ق  ف  و  

وجة وللز   ،مثانية (3)وألخيها سهمان يف املضروب يكون ،مضروب يف أربعة يكون أربعة
 ،ولالبن سبعة يف واحد بسبعة ،ثها وهو واحد بواحدسهام مور    ق  ف  انية واحد يف و  من الث  

على  وهي تصحي  ،وسهامه مثانية ،خر ومسألته من اثننيل اآلمات ابن امليت األو  
 .(4)وأربعة لألخت، أربعة للبنت ،مسألته

                                                           

 أ(. 103)أربعة يف( بداية )د/ (1)
 يف )د( )تكون(. (2)
 يف )ب( )يكن(.  (3)
 وهذه صورهتا:  (4)

 الثانيةاجلامعة     اجلامعة األوىل      

  4   1 1   4  

  5   8 20   2 20 

                                                ت 2 ابن (284)

                       ت 8              2 ابن 

 8=  4+  4 1 ب أخت 4              1 بنت 

1 زوجة   

8

 1 1              1 

 7              7 7 ب ابن   

1 بنت       

2

 1 4  
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َ،ةَ دَ جَماَوَمدَ جَموَمَ(1)ختاَ أَأ/وَمَنتاَ ب َوَمَةَ أَمامرَمَكَمرَمتـمَوَمَاالبنَأَاتَممَمَثأَ َ،ينَ وَمبَـمأمَوَمَنتاَ ب َوَمَابناَ َكَمرَمتَـم)
َوَممَ تَأَأكَمرمَتـمَوَمَمَ الَأَتَ اتَممَمَثأَ  ََبَأالَمَوَمهَأوَمَوجاَ زَما َيتَ الَمَنتَأب ََيَمهَ وَمَابنَ َنتَمب َوَم وىلمََالَأيف 
َوَمنهَممَ َلَمسفَمأمََابنَ َنتَمب َوَمَ(2)لَ وَ الَم َالثَ َيتَ الَمَنتَأب ََيَمهَ ا  (يَمسَ خَموَمَةَ عَمربَـمنَأَممَ َحَ صَ تمََ،اين 

 ،ولالبن مثانية ،ةلألبوين ست   ،من مثانية عشر وتصحي  ،ةاملسألة األوىل من ست   أي ألن  
 ،على سهامه وهي مثانية ال تصحي  ،مات االبن ومسألته من أربعة وعشرين ،وللبنت أربعة
 ،فاضرب مثن املسألة وهو ثالثة يف مثانية عشر تكن أربعة ومخسني ،منوتوافق /ابلثي 

 ،اثىن عشر (4)انية وهو ثالثة يكونالث   ق  ف  األوىل من األوىل أربعة يف و   (3)للبنت يف
والمرأة االبن  ،واحد تسعة لكل    ،مثانية عشر (5)املذكور يكون ق  ف  ة يف الو  ولألبوين ست  

انية من يف الث   (6)/وللبنت ،ثها وهو واحد يكون ثالثةسهام مور    ق  ف  انية ثالثة يف و  من الث  
 ،املذكور يكون أربعة ق  ف  أربعة يف الو   وللجد    ،املذكور ابثن عشر ق  ف  انية اثنا عشر يف الو  الث  

 ،كمل هلا ثالثة عشر  ،ولألخت ما فضل واحد ،ةللجد   (7)وكذا ،فيكمل له ثالثة عشر
 ،ثالثة عشر (8)وسهامها ،وتعول إىل ثالثة عشر ،ومسألتها من اثىن عشر ماتت األمي 

املسائل  فكمل له من ،بع ثالثةوج الري وللز   ،دس اثنانانية السي الث   لألم    ،صحيحة عليها
ولبنت االبن  ،كمل هلا من املسائل تسعة عشر  ،ةصف ست  ولبنت االبن الن    ،ة عشرست  

 ،هلا أربعة عشر سهماً  (9)/كمل ،لثني سهماندس تكملة الثي نها السي سفل مأاليت 
                                                           

 أ(. 97ا( بداية )ب/وجدًّ  )وأختاً  (1)
 )ب(.  ساقط منسفل منها وهي بنت امليت( أل وبنت ابن قوله: )األو   (2)
 )د(.  ساقط منقوله: )يف األوىل(  (3)
 يف )د( )تكون(.  (4)
 يف )د( )تكون(. (5)
 ب(.103)وللبنت يف( بداية )د/ (6)
 ة(. ويف )د( )وكذلك اجلد  ة(، يف )ب( )وكذا اجلد   (7)
 )د(.  ساقط منقوله: )وسهامها ثالثة عشر(  (8)
 ب(.97)كمل هلا( بداية )ب/ (9)

 أ[87]أ/
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 .(1)الثت املسائل الث  وصح  
َأَمكَمرمَتـمَوَمَةَأرأَمالَمَتَ اتَممَمَثأَ َ،ينَ وَمبَـمأمَوَمَيَ تَ ابنَموَمَةَ أَمامرَمَكَمرَمتَـم) َثأَ َ،يَ نتَمالبَ وَمَيَ تَمدَ جَموَمَابَ ت

َ(2)ىخرَم/الَأَنتَأالبَ َتَ اتَممَمَثأَ َ،وجاَ زمَوَمَختاَ أَأاَوَمدَ جَموَمَيَ تَمدَ تَجَمكَمرمَتـمَوَمَيَ نتَمىَالبَ حدَمإَ تَاتَممَم
َثَممَ َحَ صَ تمََ،ادَ جَموَمَيَ تمَدَ جَموَمَابناَ وَمَوجاَ تَزَمكَمرمَتـمَوَم َةَ عَمربَـمأمَوَم ةَ ئَممَ َثَ المَن

 أي ألن   (ينَمشرَ عَ وَم
وهي املنَبية، /ماتت املرأة  ،وتعول إىل سبعة وعشرين ،املسألة األوىل من أربعة وعشرين

 عن أم  أ ،ة األخرىوسقطت اجلد   ،سه  م واح  د األم    ة أم   للج  د   ،ةومسألتها من ست  
 ال ،وسهام امليتة ثالثة ،واحد (5)/ولألب ،وللبنتني أربعة ،(4()3)لوجود األب ؛األب
ن يف املسألة فاضرب ثلث مسألتها وهو سهما ،لثوتوافق ابلثي  ،على مسألتها تصحي 

شيء من  (6)من له فكلي  ،األوىل مع عوهلا وذلك سبعة وعشرون تبلغ أربعة ومخسني
                                                           

 وهذه صورهتا:  (1)
 الجامعة الثانية    الجامعة األولى        

    3   1 1   1  

   6 6×3 =18   24 54   12←13 54 

 أم (285)
1

6

 أم أب 3 1 
1

6

 ـــــ   ت 13=9+4 4 

 أب 
1

6

 أب أب 3 1 
1

6

 زوج 13=9+4 4 
1

4

 3 13+3=16 

 بنت 

 4 ب

 بنت ابن 13=1+12 1 ب أخت 4
1

2

 6 13+6=19 

 ـــــ       ت 8 ابن 

 زوجة     
1

8

 3 3    3 

 بنت     
1

2

 بنت ابن ابن 12 12 
1

6

 2 12+2=14 

 أم         
1

6

 2 2  
 ب(. 40)األخرى وتركت( بداية )ج/ (2)
 يف )ب( )لوجود االبن(. (3)
هذا على مذهب اجلمهور، وأم ا مذهب احلنابلة فإن  اجلد ة ترث مع وجود ابنها كما  (4)

 (. 534سبق يف )ص 
 أ(. 104)ولألب واحد( بداية )د/ (5)
 .)ب( )له( ساقطة من (6)

 ب[87]أ/
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انية أيخذه من له شيء من الث   وكلي  ،يف املضروب وهو اثنان أيخذه مضروابً  األوىل
ة عشر يف اثنني يكون اثنني فللبنتني من األوىل ست   ،كة وهو واحدالرت   ق  ف  يف و   مضروابً 
انية أربعة يف واحد وللبنتني من الث   ،ة عشرولألبوين مثانية يف اثنني يكون ست   ،وثالثني

، أمها وكذا ألم    ،وأليب املرأة واحد يف واحد بواحد ،بنت مثانية عشر فكمل لكل    ،أبربعة
وسهامها مثانية  ،ة وثالثنيمن ست   وتصحي  ،ةومسألتها من ست   (1)حدى /البنتنيإماتت 

وهو اثنان  ق  ف  فاضرب جزء الو   ،على مسألتها وتوافق جبزء من مثانية عشر ال تصحي  ،عشر
مثانية عشر  (4)اليت بقيت من األوليتني (3)فللبنت ،مئة ومثانية (2)يف أربعة ومخسني يبلغ

الثة أربعة يف واحد وهو وهلا من الث   ،ة وثالثنيانية وهو اثنان يكون ست  الث   ق  ف  مضروبة يف و  
األب يف  (5)/وهو وللجد    ،الث أربعونفكمل هلا من املسائل الث   ،كة يكون أربعةالرت   ق  ف  و  

الثة وله من الث   ،ة عشريكون ست   أيضاً  ق  ف  انية مثانية مضروبة يف الو  األوىل من األوىل /والث  
الثة ومن الث   ،من األوليني مثله يكمل له أربعة وعشرون، ولألم    ،مثانية يف واحد بثمانية

انية سهم املرأة من الث   أم    وألم    ،يكمل هلا تسعة عشر سهماً  ،ثالثة يف واحد يكون ثالثة
وألب املرأة من  ،(7)ثالثة أسهم مضروبة يف واحد (6)الثةومن الث   ،مضروب يف اثنني

ماتت البنت ، انية عشر يف واحدالثة مثولزوج البنت من الث   ،انية سهم يف اثنني ابثننيالث  
 ،وسهامها أربعون ،فمسألتها من اثىن عشر ،اتني وجدًّ وجد   وابناً  األخرى وتركت زوجاً 

ربع مسألتها وهو ثالثة يف مئة ومثانية  فاضرب ،بععلى تركتها وتوافق ابلري  ال تصحي 
                                                           

 أ(. 98)البنتني ومسألتها( بداية )ب/ (1)
 يف )ب( و )د( )تبلغ(.  (2)
 بدون الفاء.)للبنت( يف )د(  (3)
 يف )ب( و )د( )األولتني(، ويف )ج( )األوليني(.  (4)
 ب(.104)وهو األب( بداية )د/ (5)
 (.أسهم الثة ثالثةيف )د( )ومن الث   (6)
هذا على مذهب املالكي ة والش افعية، وهم من يرون أبن  اجلد ة القرىب من جهة األب ال  (7)

م  حتجب البعدى ، وأم ا على مذهب احلنفي ة واحلنابلة فال ترث هذه اجلد ة هنا؛ ألهن  من جهة األم  
 يرون أن  اجلد ة القرىب حتجب البعدى من أي جهة كانت.

 أ[88]أ/
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وعشرون مضروبة يف ل أربعة و  من املسائل األ   للجد    ،مئة وأربعة وعشرين ثالث (1)يبلغ
يف األوىل من املسائل  األب وهي األمي  ة أم   وللجد   ،(3)اثنني /وسبعني (2)ثالثة يكون

ة األخرى وللجد   ،سبعة ومخسني (4)مضروبة يف ثالثة تكون ل تسعة عشر سهماً و  األ  
 (5)يف /ثالثةانية مخسة مضروبة املرأة صاحبة املسألة الث   أم    وهي أمي  األم    أم    أعن أم  

ولزوج البنت مثانية  ،ةست   (7)وألب املرأة سهمان يف ثالثة يكون ،مخسة عشر (6)تكون
 ق  ف  ابعة سهمان مضروابن يف و  من املسألة الر   وللجد    ،عشر يف ثالثة يكون أربعة ومخسني

فكمل له من مجيع املسائل اثنان  ،وهو عشرة يكون عشرين (9)ثتهمور    (8)/سهام
فكمل هلا منها  ،رة    عش (10)يكون اً   أيض ق  ف  األب واحد يف الو   ة أم   وللجد   ،وتسعون

فكمل هلا مخسة  ،(11)كذلك  األم    أم    ة /األخرى أعن أم  د      وللج، ونة وستي  سبع
ولالبن الباقي مخسة يف  ،املذكور يكون ثالثني ق  ف  وج ثالثة مضروبة يف الو  وللز   ،وعشرون

 .(14()13)وصح   ،مخسني (12)عشرة تكون

                                                           
 يف )ب( و )د( )تبلغ(.   (1)
 يف )د( )تكون(. (2)
 ب(. 98ة( بداية )ب/)وسبعني وللجد   (3)
 يف )ج( )يكون(. (4)
 أ(. 105( بداية )د/)ثالثة تكون (5)
 يف )ب( و )د( )يكون(. (6)
 يف )ج( )تكون(. (7)
 أ(. 41ثته( بداية )ج/)سهام مور    (8)
 ثه(.يف )ب( و )د( )مور    (9)
 يف )د( )تكون(. (10)
ا تشارك أم  األب يف السيدس، وهذا (11) م يرون والش افعية؛ املالكي ة مذهب على أي أهن   ألهن 

، جهة من البعدى حتجب ال األب جهة من القرىب اجلد ة  واحلنابلة احلنفي ة مذهب على وأم ا األم  
م هنا؛ اجلد ة هذه ترث فال  .كانت جهة أي من البعدى حتجب القرىب اجلد ة أن   يرون ألهن 

 يف )ب( )يكون(. (12)
 )د(.  ساقطة من)وصح(  (13)
 وصورهتا يف الص فحة الت الية : (14)

= 

 ب[88]أ/
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َ(ىاثَمنَمالَمَاثَ ريَممَ َبَأابَم)
 ،أو غري معلوم واحد منهما ،أو معلوم عدم إرثه ،ا معلوم إرثهالقريب إم   اعلم أن  

للجهل ا وعدم العلم إم   ،الثالث   (1)وهذا بيان القسم ،لنيوقد مضى بيان القسمني األو  
أو للجهل بوجوده  ،أو للجهل بنسبه ،رثهإأو للجهل جبهة  ،نوثتهأبذكورة الوارث و 

توجب  فهذه مخسة أسباب ،أو للجهل بوجوده مع اجلهل بذكورته وأنوثته ،وحياته
 .(3)(2)أبواب/ ف يف مخسةذكرها املصن    ،ف يف اإلرثوقي الت  

 وهو ما جرى عليه أكثر ،موانع اإلرثها من هذه اخلمسة أشياء مل يعد   واعلم أن  
 ق   كالر     ،(6)ب وغريهس  اإلرث من ن   (5)سبب جيامعم يعنون ابملانع ما ألهن   ؛(4)األصحاب/

 .(7)ينواختالف الد   
ي وقد تساهل الغ  ) :يي ع  اف  قال الر    .(9)(يف تسميتها مانعاً  (8)يف الوسيط زايل 

                                                           

 .بدون )القسم( )ب( يف (1)
ي ة األنوار: انظر (2) ي ة فرائض شرح يف الب ه  ن ه   (.ب46/ل) األ ش 
 أ(.99)أبواب واعلم( بداية )ب/ (3)
 ب(. 105)األصحاب ألهنم( بداية )د/ (4)
 يف )د( )ما جيامع اإلرث من سبب وغريه(. (5)
: )ويعنون (6) هاب الر مل يي  وجيامع وغريه، نسب من الس بب جيامع ما ابملانع: قال الش  
أو  بغرق املوت أتريخ استبهام وخيرج الس بب، هو الذي الن سب يقطع فإن ه الل  عان؛ فيخرج الش رط،

 لعدم واحلمل؛ كاملفقود وجوده، وعدم القريب وجود يف الش ك وخيرج الش رط، لعدم وجود حنوه؛
ي   الكبري على أسىن  موت حيًّا عند املديل وجود حتقيق وهو أيضاً، الش رط

املور  ث( حاشية الر مل 
 .(3/15املطالب )

 (.6/415وانظر: حاشية الش رواِن على حتفة احملتاج )
 .(6/520) للر اف ع ي    الكبري انظر: الش رح (7)
 (.372 -4/365انظر: الوسيط للغ ز ايل   ) (8)
 (. 6/520الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (9)
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وذلك مرياث  ،وهو اجلهل بذكورة الوارث وأنوثته :لبب األو  يف الس   :البابَالول
 .ىاث  ن  اخل  

فلم  ،ه  عام إذا اشتبه أمر  الط   ث  ن  خت    :من قوهلم مأخوذٌ  -ثة اء املثل  ابلث   -نثى واخل  
، (1)بهني فيهى بذلك الشرتاك الش  نث  اخل   ي  مس     ،ه  غري   وشارك طعم   ،ودص  املق   ه  م  ص طع  ل  خي   

  .يي رد  املاو   (3)(2)قال

                                                           

مل أقف عليه يف كتب الليغة، ومم ن ذكر هذا املعىن: املاو رد يي يف احلاوي الكبري  (1)
ي يف م13/96(، وابن  الر  فع ة يف ك فاية الن بيه )11/410) رب ين   (.4/162غن احملتاج )(، والش  

على قوله: )قال  خبطٍ  أسود ب  ر  ض   الن اسخ لكن  و فاخلنثى(  يف )ب( )قال املاورديي  (2)
 املاوردي(.

هكذا يف مجيع النيسخ، وإن كان يف )ب( مضروب عليه كما سبق، ولعل  الص واب )قاله  (3)
الشرتاك الش بهني فيه( قاله  -إىل  -اء املثل ثة املاورديي( بزايدة اهلاء؛ وذلك ألن  قوله: )واخلنثى ابلث  

املاورديي يف احلاوي، ومل أقف على هذه املقولة يف كتب الليغة، وال يف كتب من سبق املاوردي  من 
ن  صاحب احلاوي اآليت بعده هو عل )قال( بدون اهلاء تكرار، حيث إأهل العلم، وأيضاً ألن  يف ج

ر ه مم ن ذكر هذا الض رب من اخلنثى مع غريه تكرار فيه نفسه املاورديي  ر ه  يف البداية ابمسه مث  ذ ك  ف ذ ك 
 نظر، إضافة إىل أن  نص  املاوردي   يف احلاوي الكبري ال ي طابق نص  الش ارح هنا متامًا فنصيه: )قال

 ويكون فرج، وال ذكر له يكون ال أو كالن  ساء، وفرج كالر  جال ذكر له الذي هو اخلنثى: الش افعي
ن  يف كتابه إيضاح املشكل حيث إ منه( ويبدو أن  الش ارح هنا نق ل  نص  اإل سن وي    يبول ثقب له

عبارهتما تشاهبت متامًا من قول الش ارح: )واخلنثى ابلث اء( إىل قوله )مبا ْييل إليه طبعه(، واإلسنوي 
 يذكر: ومل( املاورديي  قاله)قال: ( فيه الش بهني الشرتاك - إىل - ل ثةاملث ابلث اء واخلنثى: )بعد أن قال

إىل كتاب اإليضاح  -أي الش ارح  -املاورديي( قبل قوله: )واخلنثى ضرابن(، يؤي  د ذلك إحالته  قال)
 بعد أسطر من هذه العبارة.

 .(أ، ب4/ل)لإلسنوي    املشكل (، وإيضاح8/168انظر: احلاوي الكبري )
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له  (1)بل تكون ،وال فرج امرأة أن ال يكون له فرج رجل :أحدمها :واخلنثى ضرابن
  .واحد منهما فرج شبهتوال  ،ة خيرج منها البولب  ق  ث   

يف ابب  يي ع  اف  والر   ،يي و  غ  والب    ،صاحب احلاوي :منهم ،رب ذكره مجاعاتوهذا الض  
 .(3)ويف الفرائض ،(2)الوضوء

 عن نفسه مبا خَب  في   ،غل  ب    ي   ه حىت  مر  أف ه مشكل يوق  وحكم هذا أن  ) :يي و  غ  قال الب   
 .(4)(ْييل إليه طبعه

 .جل وفرج املرأةأن يكون له فرج الر   :اِنالث  
أو أنوثته فليس / ت ذكورتهم  ل  فإن ع   ؟علم أرجل هو أم امرأةواملشكل من ال ي  

 .(5)مبشكل
فمن أراد  ،على أنوثته أو ذكورته تدلي  (7)توأمارا ،كثرية  (6)وللخنثى أحكام

يخ مجال للش   (8)ذلك فعليه إبيضاح املشكل يف أحكام اخلنثى املشكل الفحص عن
 .ي   و  سن  ين اإل  الد   

                                                           

 يف )ج( و )د( )يكون(. (1)
 (.   1/171أي يف ابب نواقض الوضوء، انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (2)
، والش رح الكبري للر اف ع ي   (5/470) للب  غ و ي    (، والت هذيب8/168احلاوي الكبري ): انظر (3)

(6/532 .) 
 (. 5/470انظر: الت هذيب للب  غ و ي   ) (4)
ي ة األنوار: انظر (5) ي ة فرائض شرح يف الب ه  ن ه   (.ب46/ل) األ ش 
 يف )ب( )أحوال(.  (6)
 يف )د( )وأمارة(. (7)
هو كتاب خاصٌّ أبحكام اخلنثى املشكل، قال مؤل  فه يف مقد  مته: )فإن  أحكام اخلنثى  (8)

املشكل وإن كانت اندرة الوقوع، بعيداً كواكبها من الطيلوع، فهي ما ال يسع العامل أن جيهلها، وال 
ملتعل  م من يليق به أن يهملها(، إىل أن قال: )فاستخرت  هللا تعاىل يف أتليف كتاب يريح العامل وا

= 

 أ[89]أ/
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ي ل  فيه ما رواه الك   (1)/ واألصل اس رضي هللا عن ابن عب   (3)عن أيب صاحل (2)ب 
 :ساءجال وما للن   ما للر   (5)له/ قال يف مولود (4)هم أن  وسل   ى هللا عليهصل   ب   عنهما عن الن  

 ه أبن  ضعف   يي ق  يه   الب  وقد بني  ، احلديث املذكور ضعيف لكن   ،(ولب  من حيث ي    ث  ور  ي  )
  .(6)وأاب صاحل هذان ضعيفان ب   ل  الك  

                                                           

= 

الت عب ومشق ة الت فتيش والط لب، جامع لفصوله وأقسامه، مستوعب لفروعه وأحكامه، تقري به 
 .(ب3أ، 2/ل)لإلسنوي    املشكل إيضاحاألعني، وتتحل ى بذكره األلسن(، 

 أ(. 106)واألصل فيه( بداية )د/ (1)
ي، صاحب كتاب تفسري اآلي  الكمل ِب  :َ(2) ر الك ويف  هو أبو الن ض ر حمم د بن الس ائ ب بن ب ش 

الذي نزل يف أقوام أبعياهنم، وكتاب انسخ القرآن ومنسوخه، روى عن الش عب   واأل ص ب غ بن ن  ب ات ة 
ي: )ال حيلي  ذكره يف الكتب، وغريمها، وروى عنه ابنه هشام والسيفياانن وغريهم، قال عنه الذ ه ب 

فكيف االحتجاج به!( وقال احلافظ ابن حجر: )مت هم ابلكذب، ور مي ابلر فض(، تويف سنة 
 ه. 146

 3/556(، وميزان االعتدال )2998رقم  3/62انظر: الضيعفاء واملرت وكني البن اجلوزي )
م رق 9/178(، وهتذيب الت هذيب )5901رقم  479(، وتقريب الت هذيب )ص 7574رقم 

او ود ي   )266 رين للد   (.491رقم  2/149(، وطبقات املفس  
ي، روى عن أبوَصاحل (3) ذ ان، موىل أم   ه ان ئ بنت أيب طالب، الك ويف  ذ ام ويقال: اب  : هو اب 

عليٍ  وابن عب اس رضي هللا عنهما وغريمها، وروى عنه األ ع م ش  والث ور يي وغريمها، قال عنه احلافظ 
 )ضعيف مدل  س(. ابن حجر:

(، 634رقم 120(، وتقريب الت هذيب )ص 11رقم  5/37انظر: سري أعالم النيبالء )
 (. 770رقم  1/416وهتذيب الت هذيب )

 . بدون )أن ه( )د( يف (4)
 ب(. 99جال( بداية )ب/)له ما للر    (5)
رقم  6/428رواه الب يه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب مرياث اخلنثى ) (6)

(، وأيضًا يف معرفة السينن واآلاثر، كتاب 7/280( من طريق ابن ع د يٍ  يف الكامل )12518
= 
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اخلنثى يرث من حيث  عنه العلم أن   (1)من حنفظ مجع كلي أ) :نعم قال ابن املنذر
  .(2)(يبول

ي فالذي رواه املز   فإن ابل منهما مجيعاً  ه يف خمتصره األصغر أن   ي   ع  اف  الش   (3)عن/ ِن 
 .(5)منه البول (4)يرث ابلذي يسبق

                                                           

= 

( من طريق ابن ع د يٍ  يف الكامل 12695رقم  9/157الفرائض، ابب مرياث اخل نث ى )
 من حديث ابن عب اس رضي هللا عنهما. (، وكالمها 4/228)

ت جي به، وال أبيب صاحل هذا(، وقال ابن اجلوزي: )هذا  قال الب يه ق يي يف املعرفة: )الك لبي ال حي 
(، وقال الن  و و يي: )هذا حديث ضعيف 3/230حديث ال يصحي( املوضوعات البن اجلوزي )

(، وابن حجر يف 20رقم  2/483مللق  ن يف البدر املنري )(، وضع فه ابن  ا2/52ابالت  فاق( اجملموع )
 (. 1710رقم  6/152(، وقال األلباِني: )موضوع(، إرواء الغليل )172رقم  1/224الت لخيص )

 يف )ج( و )د( )حيفظ(. (1)
(، كليها البن 7/493(، واألوسط )4/368(، واإلشراف )98انظر: اإلمجاع )ص  (2)
 املنذر.

 ب(.41افعي( بداية )ج/)عن الش   (3)
 يف )د( )يستوي منه(.  (4)
 (.586، 585(، واالبتهاج للسيبكي   )ص 513انظر: اإلجياز البن اللبان )ص  (5)

قال املاورديي: )قال أبو احلسني ابن اللبان الفرضي وقد حكاه املزِني عن الش افعي. ومل أر  
 (.8/168هذا يف شيء من كتب املزِن( احلاوي الكبري )
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عن  (3)احل ن ف ي ةبن د ورواه حمم   ،(2)وأبو حنيفة وأمحد (1)ببن املسي  وبه قال سعيد 
 .(4)رضي هللا عنه ي ٍ عل

وأيب  ي   ع  اف  عند الش   الً ك  ش  صار م   بق وخرج البول منهما معاً وإن استواي يف الس  
 .(5)حنيفة

                                                           

ز وم يي، سي  د الت ابعني، ولد سنة  هوَسعيدَبنَالأسمي ب (1) يي، املخ  بن ح ز ن، أبو حمم د الق ر ش 
ه، روى عن عمر وعثمان رضي هللا عنهما وغريمها، وروى عنه الزيهر يي وق  ت اد ة وغريمها، تويف 15

 ه، وقيل غري ذلك.  93ه، وقيل: 94سنة 

(، وهتذيب 88رقم  4/217(، وسري أعالم النيبالء )38رقم  1/44انظر: تذكرة احلف اظ )
 (.145رقم  4/84الت هذيب )

(، وحاشية ابن 7/327(، وبدائع الصنائع )9/322انظر: األصل حملمد بن احلسن ) (2)
(، واملبدع 9/109(، واملغن البن قدامة )282(، والتهذيب للكلوذاِن )ص 10/447عابدين )

 (. 5/402يف شرح املقنع )
ي، اهلاِش  يي، طالب أيب بن علي ٍ  بن حمم د القاسم أبو هو :احلمنمف ي ةَحمم دَبن (3)  املعروف املد ِن 

 هللا رضي وعثمان أبيه عن روى ه،13احل ن ف ي ة، ولد سنة  جعفر بنت خ ول ة وهي احل ن ف ي ة، اببن
 ه. 81تويف سنة  دينار وغريمها،عنه عطاء بن أيب رابح وعمرو بن  وروى وغريمها، عنهما

 ،(6157 رقم 497 ص) الت هذيب وتقريب ،(36 رقم 4/110) النيبالء أعالم سري: انظر
 (.586 رقم 9/354) الت هذيب وهتذيب
املنقول عن عليٍ  رضي هللا عنه توريث اخلنثى من املبال، وأم ا توريثه ابلس بق عند االستواء  (4)

 يف البول فلم أقف له على إسناد.  
 ،(9/322) احلسن بن حملم د واألصل ،(206 ص) للجرجاِن السراجية انظر: شرح (5)
(، 514واإلجياز البن اللبان )ص (، 10/447وحاشية ابن عابدين ) ،(7/328) الص نائع وبدائع

 (.587واالبتهاج للسبكي )ص 
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هما خرج أكثر فمن أي    ، األكثريتعني   :(3)(2)دوحمم   (1)وأبو يوسف يي اع  وقال األوز  
 .(4)ورث به

 .(5)ا امرأةإم  رجل و ا اخلنثى إم   ة أن  فع  وابن الر    يي ع  اف  واملعروف وهو ما جزم به الر  

                                                           

ي، صاحب أيب أبوَيوسف (1) : هو القاضي يعقوب بن إبراهيم بن ح بيب األ نص ار يي، الك ويف 
اخلراج، روى عن األ عم ش وأيب حنيفة  وكتاب األمايل، كتاب صاحب ه،113حنيفة، ولد سنة 

 ه.182محد بن حنبل وغريمها، تويف سنة وغريمها، وروى عنه حيىي بن معني وأ

ي ة يف طبقات احل ن ف ي ة 141رقم  8/535انظر: سري أعالم النيبالء ) (، واجل و اه ر املض 
م )ص 1825رقم  3/611) ج الت  ر اج   (.313رقم  315(، وَت 

 يف )د( )وأبو حممد(. (2)
َبنَاحلسن (3) َحمم د ي، صاحب أيب حنيفة، ولد سنة بن ف  ر ق د أبو عبد هللا الش يب ا هو ِن 

ه، صاحب كتاب األصل، وكتاب اجلامع الكبري، وكتاب اجلامع الصغري، 131ه، وقيل: 135
روى عن األوزاعي ومالك بن أنس وغريمها، وروى عنه الش افعيي وأبو ع بيد وغريمها، تويف سنة 

 ه. 189

ي ة يف طبقات احل ن ف ي ة ) (، واجل و اه ر567رقم  4/184انظر: و ف  ي ات األ عي ان )  3/122املض 
م )ص 1270رقم  ج الت  ر اج   (،203رقم  237(، وَت 

، 9/322(، واألصل حملم د بن احلسن )206انظر: شرح السراجية للجرجاِن )ص  (4)
(، واملغن البن قدامة 4/368(، واإلشراف البن املنذر )7/328(، وبدائع الص نائع )335

(9/109.) 
هري )ص 2/160انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (5) (، واملطلب العايل بتحقيق عمري الش  

306.) 
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 .(3)ه نوع اثلث ليس برجل وال امرأةأن   (2)وجهاً  (1)مل  املس   ى ابن  ك  وح  
 ،(4)ژۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ژ  :ه قوله تعاىلويردي 
 .وحنو ذلك (5)ژٻ  ٻ  ٻ      ٻ    ژ :وقوله تعاىل

يب أ إن   :يح فقالتر  ش   (7)ىلإ/ امرأة جاءت ن  إ :(6)وقال يف كتاب حقائق احلقائق
 وابشرت جاريةً  ،فحبلت وجالز   (8)وقد ابشرِن ،ساءجال وآلة الن   آلة الر    يل   و   ،جنقد زو  

 :فقال عليٌّ  ،ا رضي هللا عنه فسأله عنهافقصد عليًّ  ،يحر   القاضي ش  فتحري   ،يل فحبلت
وإن كانت  ،ضالعه انقصة فهو رجلأفإن كانت  ،العه من اجلانب األيسروا أضعدي 
ڀ  ڀ    ژ : (9)تعاىل/ من قوله :قال ؟ين أخذت هذاأمن  :قيل له ،ة فهو امرأةَتم  

                                                           

، امللق ب جبمال ابنَالأسمل م (1) : هو أبو احلسن عليي بن املس ل م بن حمم د السيل ميي، الد  م شق يي
، صاحب كتاب أحكام ر ز و ر ي   ب  اإلسالم، وي عرف أيضًا اببن الش ه  اخل ن اث ى، مسع أاب نصر بن ط ال 

ل ف يي وغريمها، تويف سنة  ت اِن   وغريمها، وروى عنه احلافظ أبو القاسم بن عساكر والس   وعبد العزيز الك 
 ه.  533

(، وطبقات الش افعية 934رقم  7/235انظر: طبقات الش افعية الكَبى للسيب ك ي   )
ن و ي   ) ب ة ) (،1098 رقم 2/232لإل س   (.276رقم  1/345وطبقات الش افعية البن قاضي ش ه 

 يف )ب( )أوجهاً(. (2)
ي   )ص  (3) راج الوه اج للز رك ش   (.357انظر الن قل عنه يف: الس  
  (.49سورة الشيورى، آية: ) (4)
 (.45سورة الن جم، آية: ) (5)
 مل أقف على كتاب هبذا االسم أ ل  ف  قبل وفاة الش ارح رمحه هللا.  (6)
 ب(. 106)إىل شريح( بداية )د/ (7)
 يف )د( )ابشر يف الفرج(. (8)
 أ(.100( بداية )ب/  ڀ ژ: )تعاىل (9)
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وملا كانت من  ،لعهقص يف ض  جل وجد الن  الر   (2)لعا خلقت املرأة من ض  فلم   (1)ژڀ  
 .(3)لع كانت انقصة العقل واحلظ   الض   

عليه بعدد  يستدلي  :(5)فقاال ،(4)دي  ب   بن ع  وهذا القول روي عن احلسن وعمرو 
  .(6)األضالع

 .(7)وأضالع املرأة سبعة عشر ،ة عشرجل ست  وأضالع الر  

                                                           

 (.1سورة الن  ساء، آية: ) (1)
 يف )د( )من الرجل(. (2)
رقم  13/443واخلطيب يف َتريخ بغداد )(، 2/197رواه وكيع يف أخبار القضاة ) (3)
6305.) 

 يقول: أيب (: )مسعت1063رقم  6/193قال ابن أيب حامت يف كتاب اجلرح والتعديل )
 على أمسعه فلم املوضوع شبه هو فإذا تدب رته فلم ا هللا عبد بن علي    من ألمسعه احلديث هذا كتبت

 العمد(.
روَبنَعأبيد (4) بن ابب ويقال: ابن كيسان الت م يميي موالهم، أبو عثمان البصريي،  هوَعمم 

ر ي ة يريد 80الق د ر يي، كبري املعتزلة، ولد سنة  ه، له كتاب العدل والت وحيد، وكتاب الر د   على الق د 
ة وغريمها، تويف السينة، روى عن احلسن البصري   وأيب الع ال ي ة وغريمها، وروى عنه األ عم ش وابن ع ي ين  

 ه، وقيل غري ذلك. 143ه، وقيل: 144سنة 

(، 27رقم  6/104(، وسري أعالم النيبالء )503رقم  3/460انظر: و ف  ي ات األعيان )
 (.108رقم  8/70وهتذيب الت هذيب )

 ا يستدل(.يف )د( )فقال: إّن   (5)
(، ومنح اجلليل 6/185م ريي   )(، والن جم الوه اج للد  588انظر: االبتهاج للسيبكي   )ص  (6)

 (.9/716شرح خمتصر اخلليل )
 .(6/185) للد م ريي    الوه اج ، والن جم(588 ص) للسيبكي    االبتهاج: انظر (7)

= 
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 ،وهؤالء أوالده منها ،ه امرأتهنة على ميت ملفوف يف كفن أن  قام رجل بي   أ :فرع
 (1)شف عنه فإذا هو خنثى لهفك   ،وهؤالء أوالدها منه ،ه زوجهانة أن  قامت امرأة بي   أو 

أو على  ،فننتني بعد الد  قاما بي   أوكذا لو  ،املال يقسم بينهما أن   ص   فعن الن   ،اآللتان
 .(3)يف فرائضه (2)ذكره ابن اهلائم ،غائب ومل يظهر حاله

 ،وولده ،واألخ ،وولد االبن ،الولد :ةر أن يكون خنثى من الورثة ست  والذي يتصو  
 .(4)وولده ،والعمي 

                                                           

= 

ي قول من يعدي األضالع، قال: منهم 9/716يف منح اجلليل ) قال ع ل ي ش ب اِن  (: )وذكر الع ق 
من قال: أضالع الر جل ست ة عشر، وأضالع املرأة سبعة عشر، ومنهم من قال: أضالع الر جل 
سبعة عشر، وأضالع املرأة مثانية عشر، وات فقوا على أن  أضالع الر جل تساوي أضالع املرأة من 

اجلانبني، واختلفوا من أي   جانٍب الز  ايدة( إىل أن قال: )ويف إثبات األحكام مبثل هذا ضعٌف،  أحد
نفني  م عاي  ن وا أضالع الص   ودل  الع ي ان  على خالفه، فقد أطبق خلٌق كثري من أهل الش رع على أهن 

 متساوية العدد(.
 يف )د( )خنثى آلتان(. (1)
َاهلمائ م (2) ي، املصر يي، مث  : هو أبو الابن عب اس أمحد بن حمم د بن عماد بن عليٍ  الق ر ايف 

يي، شهاب الد  ين املعروف اببن اهل ائ م، ولد سنة  ه، صاحب كفاية 756ه، أو سنة 753املقد س 
 احلف اظ وهي ألفي ة يف الفرائض، وكتاب الفصول املهم ة يف مواريث األ م ة، مسع من الت قي   ابن حامت

 ه.  815واحلافظ العراقي   وغريمها، وأخذ عنه احلافظ ابن  حجر وغريه، تويف سنة 

رقم  2/525(، وإنباء الغمر )721رقم  4/17انظر: طبقات الش افعية البن قاضي ش هب ة )
مع )5  (. 71رقم  1/117(، والبدر الطالع )449رقم  2/157(، والض وء الال 

 (.62، 61ن اهلائم )ص انظر: الفصول املهم ة الب (3)
راج (4) ي    الوه اج انظر: الس    (.356 ص) للز رك ش 

ي فجعلها مثانية وزاد إىل ما سبق: املعت ق وعصباته، انظر: املغن احملتاج  رب ين  وأم ا الش  
(4/163.) 
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ا خنثى أو ا خنثى أو جدًّ خنثى أو أمًّ  ألقى عليك أابً  (2)ومن/ :(1)قال الص يم ر يي 
 .(4)حماالً  (3)لقىأة خنثى فقد جد  

َيَـأمَمَاثَ ريَمالَ َنَمىَمَ عطَملَيَأشكَ ىَالَأنثَمالَأ)َ:قال إذا مات  (ياقَ البَمَفَأوقَميَأنَوَمقَ يـَمتـَما
وال  (6)ثر   ق و  واملعت   كولد األم   األنوثة  كورة و ابلذي  (5)من يرثه اخلنثى نظر إن مل خيتلف مرياثه

 ،دفع إليه شيءقديرين دون اآلخر مل ي  على أحد الت   ث  ر  اختلف فإن و  / وإن ،شكالإ
قديرين دون من يرث معه على أحد الت  فيوكذلك  ،قديرووقف ما يرثه على ذلك الت  

 .اآلخر

                                                           

امليم، قال الن  و و يي يف هتذيب األمساء والليغات  بضم    الش ارح ضبطها الصيم ري: هكذا (1)
(: )هو بصاد مهملة مفتوحة، مث  ايء مثن اة حتت ساكنة، مث  ميم مفتوحة، هذا 406رقم  2/265)

ط يش بفتح امليم كما ذكرته، مث  قال: ومن الن اس من يضميها  هو الص حيح املشهور، وذكره ابن اب 
 احلازمي   عنه( انتهى. قال: حكاه يل بعض أصحاب

: هو أبو القاسم عبد الواحد بن احلسني بن حمم د الص ي م ر يي، نزيل البصرة، والص ي ممر يَ 
صاحب كتاب اإليضاح يف املذهب وكتاب الكفاية، أخذ عن القاضي أيب حامد املرو ريوذ ي   وأيب 

 ه.  386تويف بعد سنة الف ي اض وغريمها، وأخذ عنه القاضي املاو رد يي وغريه، 

 الش افعية وطبقات ،(216رقم  3/339) للسيب ك ي    الكَبى الش افعية طبقات: انظر
ن و ي    ب ة قاضي البن الش افعية وطبقات ،(724رقم  2/37) لإل س   (146 رقم 1/177) ش ه 
 أ(. 107)ومن ألقى( بداية )د/ (2)
 يف )ج( )ألقى عليك حمااًل(. (3)
راج: انظر الن قل عنه يف (4) ي    الوه اج الس    (.4/163، ومغن احملتاج )(356 ص) للز رك ش 
 يف )ب( )إرثه(.  (5)
  يف )ج( )فريث(. (6)

 ب[89]أ/
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  .(1)ويوقف الباقي ،لثانللبنتني الثي  ،بنتان وولد ابن خنثى وأخ :ذلكَمثال
ا يرثه على مم   (2)أقل/ قديرينه يرث على أحد الت  قديرين لكن  وإن ورث على الت  

مثلة أ (3)ف لذلكل املصن   وقد مث   ،ويوقف الباقي ،نقدر املتيق   ي  عط  أ  قدير اآلخر الت  
 .(4)هذا هو ظاهر املذهب ،سنوردها

بل  ،لباقيا (5)ولكن ال نوقف ،اخلنثى ابليقني يؤخذ يف حق    :وقال أبو حنيفة
فال حيجبون إبشكال حال  ،سبب استحقاقهم اثبت ن  أل ؛يصرف إىل سائر الورثة

 .(6)اخلنثى
                                                           

 وهذه صورهتا:  (1)
 اجلامعة 1  1   
   3  3 3 

2 بنتان (287)

3

 2/1 2

3

 2/1 2/1 
                        1 ب ولد ابن خنثى 
            1 ب             ألبأخ ش أو  
  موقوف 1 أنثى ذكر على اعتبار كونه 

 ب(. 100)أقل مما( بداية )ب/ (2)
 يف )د( )كذلك(. (3)
ي ة األنوار قال صاحب (4) ي ة فرائض شرح يف الب ه  ن ه  )كلي خنثى  :(أ47 ب،46/ل) األ ش 

يكون عصبة مطلقاً، أو على تقدير الذيكورة، مشكل سواء كان واراثً مطلقاً أو على تقدير ال بد  أن 
؛ فإن ه صاحب فرض مطلقاً، واملشكلون الوارثون ابلعصوبة على كل   تقدير ثالثة:  سوى ولد األم  
مشكل يرث جبهة الوالء كاملعت ق ومعت ق املعت ق، ومشكل معه من يرث عصوبة، فإن  هذا املشكل ال 

رث كإرثه، والث الث: ولد األبوين أو ألب مع البنت أو بنت بد  وأن يكون يف درجة ذلك الوارث ي
 االبن، وما عدا هؤالء الث الثة فإن ه يرث ابلعصوبة على تقدير الذيكورة فقط(.

 يف )ج( و )د( )ال يوقف(. (5)
راجية للج رج اِن    )ص  (6) (، 257(، وف يض  الف ائ ض للم ال  علي )ص 207انظر: شرح الس  

 (.7/328(، وبدائع الصنائع )336، 9/335مد بن احلسن )واألصل حمل
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 .(2)(وبه قال بعض أصحابنا فيما رواه األستاذ أبو منصور) :يي ع  اف  الر   (1)/ قال
ه هل وحكى وجهني يف أن   ،يجر  إىل ختريج ابن س   هب  س  ان ن  ب  الل   ورأيت ابن  ) :قال

 .(3)(؟ؤخذ من ابقي الورثة ضمنيي  
 .(4)ه يؤخذ بذكورة اخلنثىأن   :وعن مالك أو بعض أصحابه

  .(6)كر ونصف نصيب األنثىنصف نصيب الذ   (5)إليه/ يصرف :وقال أمحد

                                                           

 أ(. 42)قال الرافعي( بداية )ج/ (1)
 (. 6/533انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (2)
 (.6/533انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)
، (6/533) الكبري الش رح هكذا ن س ب  الش ارح مذهب مالك، وكذلك الر اف ع يي يف (4)

 (.589 ص) والسيبكيي يف االبتهاج

قال ابن القاسم ملا س ئل عن قول مالك يف اخلنثى: )مل أمسع من مالك فيه شيئًا وما اجرتأان 
(، وقال ابن العريب: )قال إمساعيل القاضي: ال أحف ظ  عن 2/173على شيء من هذا( املدونة )

اً، وح ك ي  عنه أن ه جعل له نصف  مرياث ذكر ونصف مالك يف اخلنثى شيئاً، وح ك ي  أن ه جعله ذكر 
(، وقال احلط اب: 2/223مرياث أنثى، وليس بثابت عنه( املسالك يف شرح موطأ مالك )

 (. 8/439)والص حيح أن ه مل يصح عن مالك فيه شيء( مواهب اجلليل )

 ومذهب املالكية أن ه ي عطى نصف مرياث ذكر ونصف مرياث أنثى.

(، واملقد  مات املمهدات 59(، ول ب اب الفرائض )ص 510انظر: خمتصر احلويف )ص 
 (.8/441) اجلليل (، ومواهب3/148)

 ب(.107)إليه نصف( بداية )د/ (5)
، (6/533) الكبري الش رح هكذا ن س ب  الش ارح مذهب أمحد، وكذلك الر اف ع يي يف (6)

 (.589 ص) والسيبك يي يف االبتهاج

 والص حيح أن  حكم مرياث اخلنثى املشكل عند أمحد على حالني ومها:           
= 



 613َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 .(2)فيه كاملفقود دي ما يرتد  / أمره فيوقف ه أشكلأن   :(1)لنا
ه ال ذكر وال أن   على الوجه املار    بناءً  ،ني بعدم إرثه مطلقاً قوم من البصري   وقال 

ومل يفرض ملن ليس بذكر وال  ،كور واإلانثا فرض املرياث للذي وجل إّن   وهللا عز   ،أنثى
 .(4)مباله من األجانب مات له قريب ومل يرتك واراثً غريه كان هو أحقي  (3)نعم لو ،أنثى

َمَمذَمإَ فَم)َ:قال ُأَملَموَمَوهَأبأَأمََاتَما َوَمل َ َ َوَمهَأوَمَ،نتَ لبَ ل ََ(5)امَمَيهَ لمَإ ََعَمفَ دَأَهَأريَمغَمَداَ لَمف
َهَأن َأمََنَمنَابَمإ َوَمَ،يهَ لمَإ ََعَمفَ دَأَرَ كَمذَمَهَأن َأمََنَمنَابَمإ َفَمَ،ياقَ البَمَفَمقَ وَأوَم)ن ه املتيق  أي ألن  َ(صفَأالن َ 
 .لظهور احلال ؛(ةَ بَمصَمىلَالعَمإ ََعَمفَ ىَدَأنثَمأَأ

                                                           

= 

حالة الر جاء: وهو أن ي رجى إت  ضاح حاله، فيعطى اخلنثى ومن معه من الورثة اليقني ويوقف 
الباقي حىت يت ضح حاله، وحالة عدم الر جاء: وحكمه كما ذكر الش ارح ي عطى نصف مرياث ذكر 

 اث أنثى، وهو املذهب عند احلنابلة. ونصف مري 

(، واإلنصاف 9/110(، واملغن البن قدامة )285، 284انظر: الت هذيب للك لو ذ اِن    )ص 
 (.342، 7/341للم رد او ي   )

 يف )ج( )لنا أنه إذا أشكل أمره(، ويف )د( )ألنه أشكل أمره(. (1)
 (.6/533انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (2)
 يف )ب( )نعم ولو مات له قريب(، ويف )د( )نعم لو قال له قريب(. (3)
(، والبسيط، بتحقيق: حامد الغامدي )ص 9/307انظر: هناية املطلب للجوين   ) (4)

، واالبتهاج للسيبك ي   )ص (4/372) (، والوسيط823  (. 589، كالمها للغ ز ايل  
 يف )ب( )مال البنت(. (5)

 أ[90]أ/



 614َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َونَمكَأنَيَمأمََازَ وَمجل َمَ؛الَ الَمَلثَماَثَأمَمنهَأمَ َدَ احَ وَمَلَ كَأََيَمعطَ أأََيَ يَمنثَـمخَأَفَملَ خَمَنإ َوَم)َ:قال
 .(2) احلالتبنيي  إىل (1)اآلخر/ لثأي ووقف الثي  (ىنثَمأأََرَأاآلخَموَمَراَ كَماَذَمهأَمدَأحَمأَم

                                                           

 أ(.101بداية )ب/ىل( إخر )اآل (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

 اجلامعة 2 2 2  3  

  2  3 3 3 6 

 1 ولد خنثى (288)
2

3

 
1 2 1 2 

 2 2 1 1 1 ولد خنثى 

                                  1 ب            عاصب 

 موقوف 2 أنثى وذكر ذكر وأنثى أنثيني ذكرين التقديرات 

2يدفع لكل   واحد من اخلنثيني 

6

  =1

3

 وهو ثلث املال.  

 توضيح عمل اجلدول:

(، ومسألة األنثيني من 2عملنا لكل   تقدير مسألة، فكانت مسألة الذ كرين من ) -1
 ( أيضاً.3(، وكذلك مسألة الذكر واألنثى وعكسها من )3)

( ابلنسب األربع، فوجدان ثالث مسائل 2،3،3،3نظران بني املسائل األربع ) -2
ينا أبحدهم، مث  نظران بينها وبني املسألة األوىل فوجدانمها (، فاكتف3متماثلة من )

( هو اجلامعة للمسائل 6=3×2متباينتني، فضربنا إحدامها يف األخرى واحلاصل )
 األربع.

( على كل مسألة؛ ملعرفة جزء سهم كلٍ  منها، فكان جزء سهم 6قسمنا اجلامعة ) -3
فوضعنا جزء سهم كل   مسألة (، 2=3÷6(، وما بعدها )3=2÷6مسألة الذكرين )

 فوقها؛ لنضرب به سهام كل   وارث فيها.

 ( على الورثة، فأعطينا كل  وارث الث ابت له بيقني:6قسمنا اجلامعة ) -4
= 



 615َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َكَمإَ فَم)َ:قال َثَمانَأن َخأَأنهَأمَ َدَ احَ وَمَلَ كَأََيَمعطَ أأََةَ ثَمالمَوا َيَمأمََازَ وَمجل َمَ؛الَ الَمَسَمم َونَمكَأن
َ.(2)وهذا واضح (ينَ رَمكَمذَمَانَ رَماآلخَمىَوَمنثَمأأََ(1)اهأَمدَأحَمأَم

َكَمإ َوَم)َ:قال الحتمال أن يكون  (3)أي (الَ الَمَعَمبَأسَأَدَ احَ وَمَلَ كَأََيَمعطَ أأََةَ عَمربَـمواَأَمانَأن
 (5)فيقسم بينهم ،(4)الثة ذكوراً أحدهم أنثى والث  
                                                           

= 

(، فأعطيناه األقل 2، 4، 2، 3فكان لكل   واحد من اخلنثيني يف املسائل األربع )
لسقوطه يف مسائل الذكورة، وُمموع  (؛ ألن ه الثابت له بيقني، ومل نعط  العاصب شيئاً؛2)

( موقوف إىل إتضاح حال اخلنثى 2=4-6(، والباقي من اجلامعة )4=2+2ما أعطينامها )
 أو الصيلح عليه. 

 يف )ج( )أحدهم(.  (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

 الجامعة 45 45 36 45 36 36 20  60  

  3  3/3 9 5 5 4 5 4 4 180 

 1 ولد خنثى (289)

2

3

 2 

2 2 2 2 1 1 1 36 

 36 1 2 2 1 1 2 2 1 ولد خنثى 

 36 2 1 2 1 2 1 2 1 ولد خنثى 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 3 1 ب ــــ عاصب 

 موقوف 72 ن ن ذ ن ن ذ ذ ن ذ ن ن ذ ن ذ ذ ن ذ ذ إناث ذكور التقديرات 

36يدفع لكل واحد من اخلناثى 

180

  =1

5

س املال.    وهو مخ 
 )أي( ساقطة من )د(. (3)
 يف )د( )ذكور(. (4)
 يف )ب( )بينهما(. (5)



 616َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َ.(1)نثينياأل   كر مثل حظ   للذ  
                                                           

 وهذه صورهتا:  (1)
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 وهو سبع املال. 



 617َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

يَمعطَ أأَ)/ خنثى داً   وول راً   ذك داً   أي ول (ىنثَمخَأوَمَراَ ــكَمذَمَيتَأالَمَفَمــلَ نَخَمإ َوَم)َ:قال
(1)َ

ويوقف الباقي  ،(3)نه املتيق  ألن   (2)أي (الَ الَمَثَملَأىَثَـأنثَمالَأَيَمعطَ أأَوَمَ،الَ الَمَصفَمن ََرَأكَمالذَ 
 .(4)كره أنثى دفع إىل الذ  وإن ابن أن   ،ه ذكر دفع إليهفإن ابن أن   ،بينهما

َكَمإ َوَم)َ:قال َالذَ ينَمعطَمأمََانَ رَمكَمذَمَهَأعَممَمَانَمن أي  (هَأسَمىَخأَأنثَمالَأوَمَ،الَ يَالَمثمَلَأثَـأَينَ رَمكَما
وإن   ،من ثالثة فاملسألة إن كان اخلنثى ذكراً  ،ويوقف الباقي ،الحتمال أن يكون أنثى

 ،مخسة عشر (6)فاضرب ثالثة يف مخسة يكن ،ومها متباينان ،مخسة (5)كان أنثى فمن

                                                           

 أ(.108)أعطى الذ كر( بداية )د/ (1)
 )أي( ساقطة من )د(. (2)
 يف )ب( )متيقن(. (3)
 وهذه صورهتا:  (4)

 اجلامعة 2 3  

  2 3 6 

 3 2 1 ابن (291)

 2 1 1 ولد خنثى 

 موقوف 1 أنثى ذكر التقديرات 

2يدفع للخنثى 

6

  =1

3

3 لالبنوهو ثلث املال، ويدفع  
6

  =1

2

 وهو نصف املال.  
 يف )ب( )فخمسة(. (5)
 يف )ب( )يكون(، ويف )ج( و )د( )تكن(. (6)



 618َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ويوقف سهمان إىل  ،وللخنثى ثالثة ،واحد مخسة (2)لكل    ،عشرة/ (1)لثانكرين الثي للذ  
َ.(3)البيان

َكَمإ َوَم)َ:قال َ؛هَأرضَمفَمَاهَأينَمعطَمأمََيَ وجَمالزَ َدَ حَمأَمكَمََرضَ وَفَمذَأ)أي مع اخلنثى  (هَأعَممَمَانَمن
َُمَهَأنَ لَم  .(4)(ىنثَمالَأوَمَرَ كَملذَ ابَ َفَألَ تَمالَ

                                                           

 عشرة(. يف )ب( )الثلثا (1)
 يف )د( )ولكل(. (2)
 وهذه صورهتا:  (3)

 اجلامعة 3 5  

  3 5 15 
 5 2 1 ابن (292)

 5 2 1 ابن 

 3 1 1 ولد خنثى 

 موقوف 2 أنثى ذكر التقديرات 

3يدفع للخنثى 

15

  =1

5

5 ابنوهو مخس املال، ويدفع لكل  

15

  =1

3

 وهو ثلث املال. 
 وهذه صورهتا إذا كان يف املسألة زوج مع ولد خنثى:  (4)

 اجلامعة 1  1   

   4  4 4 
1 زوج (293)

4

 1 1

4

 1 1 

1 3 ب ولد خنثى 

2

 2 2 

          1 ب           عاصب 

 موقوف 1 أنثى ذكر التقديرات 
= 

 ب[90]أ/



 619َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َكَمإ َوَم) َ،صفالن َ َىنثَمالَأوَمَ،رضَ لفَمابَ َسَمدَأالسَ َ(1)بَماَالَمينَمعطَمأمََيتَ وَالَمبأَأمََهَأعَممَمَانَمن
(امَمهَأينـَمبمََثَألَأالثَـ َفَمقَ وَأوَم

(2). 
ا حكم غريه من أم   ،وحكم العصبة معه ،سبق كان حكم اخلنثى بنفسه (3)ما

 :الورثة وهم أصحاب الفروض فله أحوال ثالثة
 .أو ال خيتلف ،اخلنثى وأنوثته (4)بذكورة/ ا أن خيتلف إرثهإم  

 .ا أن خيتلف مقدار فرضه أم الإم   :اِنوالث  

                                                           

= 

 :خنثى ولد مع زوجة املسألة يف كان إذا صورهتا وهذه
 اجلامعة 1  1   
   8  8 8 

1 زوجة (294)

8

 1 1

8

 1 1 
1 7 ب ولد خنثى 

2

 4 4 
          3 ب           عاصب 
  موقوف 3 أنثى ذكر التقديرات 

 يف )ب( )لألب(. (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

 اجلامعة 3   1   
   6  6 2 6 

1 أب (295)

6

 1 1

6

 1 1 3=2+1 ب + 
1 5 ب ولد خنثى 

2

 3 1 3 
  موقوف 2 أنثى ذكر التقديرات 

 يف )ب( )وما سبق( بزايدة الواو، ويف )د( )على ما سبق(.  (3)
 ب(.101)بذكورة اخلنثى( بداية )ب/ (4)



 620َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 ،(1)مع ولد خنثى كأوالد األم     ،حال عدم إرثه على كل    :علينا رابع وهو د  ر  وال ي  
ه فإن   (2)فرضه/ الذي ال خيتلف مقدار مث   ،قسيم للوارثإذ الت   ،أو ولد ابن ابن خنثى

رض      فإن ف ،نثى وذلك كزوج أو زوجة مع ولد أو ولد ابن خ ،إشكاليعطى ذلك وال 
 ،(4)خنثى مع عم ٍ  (3)وكالبنت/ ،دير  تق ل       ن على ك    مة الثي      وجرض الز      وف ،ع   بوج الري الز  

 .(5)تقدير صف على كل   هلا الن    فإن  
 .(6)أصالً  كورة واألنوثة فال يعطى شيئاً ا من خيتلف إرثه ابختالف الذي / وأم  

                                                           

 يف )ب( )ولد اخلنثى أو ولد ابن ابن اخلنثى(. (1)
 ب(.108)فرضه فإنه( بداية )د/ (2)
 ب(. 42)وكالبنت مع( بداية )ج/ (3)
هذا اإلطالق يقع كثريًا وفيه تسامح؛ فإن  العم  ي طلق على الذ كر ال على األنثى، فلو  (4)

قيل: ولد اجلد ين للعم   الش قيق أو الش قيقة، وولد اجلد   ملن كان ألب، وولد اجلد ة ملن كان ألمٍ  لكان 
 هو املوافق لنظائره. 

 وهذه صورهتا:  (5)

 اجلامعة 1  1   

   2  2 2 
1 بنت (296)

2

 1 1

2

 1 1 

                    1 ب عم خنثى 

          1 ب           عاصب آخر دون العم 

 موقوف 1 أنثى ذكر التقديرات 
 

 ب(.49انظر: األنوار البهي ة )ل/ (6)

 أ[91]أ/
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 ،كورة ال ترثبنت االبن على تقدير الذي  فإن   ،ولد خنثى وبنت ابن :ذلك مثال
 .(2)ويوقف الباقي ،صفاخلنثى الن    (1)فتعطى ،وترث على تقدير األنوثة

                                                           

 يف )ج( )فيعطى(. (1)
بتوريث بيت هذا إذا كان معهم عاصب سواء كان من الن سب أو الوالء أو على القول  (2)

 املال، وعدم الر د  ، وهذه صورهتا:

 اجلامعة 1  6   

   1  6 6 

1 1 ب ولد خنثى (297)

2

 3 3 

1                  بنت ابن 

6

 1            

            2 ب                    عاصب 

 موقوف 3 أنثى ذكر التقديرات 

ومل يورث بيت املال فهذه  الوالء أو الن سب من كان وأم ا إذا مل يكن معهم عاصب سواء
 صورهتا أي على القول ابلر د  : 

 اجلامعة 1  4   

   1  6 ← 4 4 

1 1 ب ولد خنثى (298)

2

 3 3 

1                     بنت ابن 

6

 1         

 موقوف 1 أنثى ذكر التقديرات 

 ففي الصيورة األوىل يعطى اخلنثى نصف املال ويف الث انية ثالثة أرابع املال. 
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ة ولقل   ،للكتاب اختصاراً  ؛مسائل اخلنثى حذفتها (1)وللفرضيني طرق يف تصحيح
فمن رام  ،عن تصحيح ما حتيل العادة وقوعه فضالً  ،إذ وجود خنثى اندر ؛احلاجة إليها

  .الت يف هذا الفن   حترير ذلك فعليه ابملطو  
َفرع  ف فيه ما دام اخلنثى ابقياً وقي من الت   بد   املال املوقوف بسبب اخلنثى ال :/
 .(2)من االصطالح عليه بد   ه الفإن مات فاملذهب أن   ،على إشكاله

 .(3)لإىل ورثة امليت األو   ردي ه ي  افعي أن  وحكى أبو ثور عن الش  
 .(4)ولو اصطلح الذين وقف املال بينهم على تساٍو أو تفاوت جاز

 ،فوقي ال يبقى املال على صورة الت  إبينهم تواهب و  أن جيري بد   وال :(5)قال اإلمام
خرج أولو  ،رورةها حتتمل للض  لكن   ،(7)جهالة/ ال يكون إال عن واهبالت   (6)وهذا/

يخان كذا نقله الش    ،ووهبه هلم على جهل ابحلال جاز أيضاً  ،ني  بعضهم نفسه من الب   
 .(8)اهوأقر   ،عن اإلمام

                                                           

 )تصحيح( ساقطة من )د(.  (1)
 (.6/41(، وروضة الط البني )6/534) للر اف ع ي    الكبري الش رح انظر: (2)
 .(6/41) الط البني (، وروضة6/534) للر اف ع ي    الكبري انظر: الش رح (3)
 .(6/41) الط البني وروضة ،(6/534) للر اف ع ي    الكبري الش رح: انظر (4)
 )اإلمام( ساقطة من )ب(.  (5)
 أ(.102واهب( بداية )ب/)وهذا الت   (6)
 أ(. 109ها( بداية )د/)جهالة لكن   (7)
(، وروضة 535، 6/534(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )9/324انظر: هناية املطلب ) (8)

 (. 6/41الط البني )

 ب[91]أ/
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 ،ذا مل يكن يف الورثة حمجور عليهإفاوت ساوي والت  جواز االصطالح على الت   وحملي 
 على مثاِن (1)سلم الكافرأيخان يف نكاح املشركات فيما إذا الش  / فإن كان فقد ذكر

ه ال وجات حمجور عليها أن  وج قبل االختيار ويف الز  وأسلمن معه ومات الز   نسوة مثالً 
 .(2)ا بيدها من مثن املوقوفمم   ها أن يصطلح على أقل  جيوز لولي   

من جراين ما قااله يف مسألتنا  بد   وال ،بععلى أقل من الري  (3)ال يصاحل :وقيل
 .(4)وقياسه ال خيفى ،أيضاً 

وضة رح والر  ففي الش   ،أان امرأة :أو قال ،أان رجل :ثناء األمرأولو قال اخلنثى يف 
الع ه ال اط   فإن   ،همةوال نظر إىل التي  ،ه قطع بقبول قولهعن اإلمام من غري اعرتاض أن  

 .(5)إال من جهته عليه

                                                           

 يف )ب( )كافر على مثانية نسوة(، ويف )د( )الكافر نسوة(. (1)
 (.7/170(، وروضة الط البني )8/124انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (2)
 يف )د( )ال يصطلح(. (3)
 .(7/170) الط البني وروضة ،(8/124) للر افعي    الكبري انظر: الش رح (4)
 وروضة ،(535 ،6/534) للر اف ع ي    الكبري (، والش رح9/325انظر: هناية املطلب ) (5)
 (.6/41) الط البني

 أ[92]أ/
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فيما إذا جن عليه  ونص   :قال ،هنا ههذا عن نص    (1)يي س  خ  ر  ج الس  ر  وحكى أبو الف  
ق منهم من فر  و  ،ج  ر  فمنهم من نقل وخ   ،القول قول اجلاِن اجلاِن واخلنثى أن   ف  ل  واخت   
 .(4)وهنا خبالفه ،بقولهة اجلاِن فال نرفعه ذم   (3)وهو براءة (2)اثبتاً   عرفنا هناك أصالً أبان  

َ.(6)فناه عليهقوله حل   (5)وإذا قبلنا :يخانقال الش  

                                                           

يَ َالفمرمجَأبو (1) يي، الس ر خمس  الن يو ي ز يي، املعروف : هو عبد الر محن بن أمحد بن حمم د الس ر خ س 
ه، صاحب كتاب األمايل، مسع أاب القاسم الق ش ري  ي  432ه، أو سنة 431ابلز از، ولد سنة 

يي وعمر بن أيب م طيع وغريمها، تويف  ن ج  واحلسن بن عليٍ  املط و  ع ي  وغريمها، وروى عنه أبو طاهر الس  
 ه. 494سنة 

 الش افعية وطبقات ،(449رقم  5/101) ب ك ي   للسي  الكَبى الش افعية طبقات: انظر
ن و ي    ب ة قاضي البن الش افعية وطبقات ،(604رقم  1/322) لإل س   .(231رقم  1/290) ش ه 
  يف )ب( )اثنياً(. (2)
 يف )د( )يراه(. (3)
 الط البني وروضة ،(535 ،6/534) للر اف ع ي    الكبري انظر الن قل عنه يف: الش رح (4)

 .(1/582، والت عليق على نظم الآللئ )(6/41)
 يف )ب( )قلنا بقوله(. (5)
 (.6/41) الط البني وروضة ،(6/535) للر اف ع ي    الكبري انظر: الش رح (6)



 625َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 (1)(وسَ جَأالَمَاثَ ريَماببَمَ )
ا أسنده وإّن   ،اجلهل جبهة إرثه (3)/وهو :اِنالسبب الث   (2)اِن /يفهذا هو الباب الث  

ا أسلموا ورمب   ،احملارمزون نكاح م جيو   ألهن   ؛ذلك ال يقع إال بينهم غالباً  إىل اجملوس ألن  
َ.(6()5)بغلط واشتباه فق يف املسلمني اندراً وقد يت   ،ترافعوا إلينا (4)أو ،بعد ذلك

َتَـمذَمإ َ)َ:قال َإَ مَأاكَمتمَموَمَاتَممَمَثأَ َ،هَأنتَمب ََيَ وسَ جَأالَمَجَمو َزَما َوَمينَملَموا َابَ اهَمثنَمرَ ا الَوَمَ،ةَ وَ نَـألبَـأا
َ .لبطالنه ؛(7)أي بال خالفَ(احَ كَملن َ اَابَ هَمثـأَر  َوَمنَـأ

فَمب ََهَأنتَأب ََهَأتَلَمدَملَمنَوَمإَ فَم) :قال  ،ايهَمبَ نَأَماَمَ هَمم َ أأََختَأأأََيَمهَ وَمَ،هَ نتَ ب ََنتَأب َوَمَهَأنتَأب ََيَمهَ نتاَ 
َمَ الَأَ(9)تاتَماَمَمذَمإ َوَمَ،ةَ وَ خَألَأثَابَ رَ َتَملَموَمَ،ةَ ومَممَألَأاَابَ هَممَ اَأَأتهَمثمَر َوَمَنتَأالبَ َهَ ذَ هَمَ(8)تاتَماَمَمذَمإَ فَم
 .(ةَ وَ نَـألبَـأابَ َ(10)اتهَمرثَموَم/

                                                           

املراد هبذا الباب هو حكم اجتماع فرضني يف شخص واحد، وهذا ال يتصو ر يف نكاح  (1)
منع مباشرة سبب اجتماع موجب الفرضني وهو: نكاح احملارم، املسلمني الص حيح؛ ألن  الش رع 

 (.1/176انظر: شرح الفصول املهم ة )
 ب(.102بب( بداية )ب/)يف الس   (2)
 ب(.109)وهو اجلهل( بداية )د/ (3)
 يف )ب( و )د( )وترافعوا(. (4)
 يف )د( )أو اشتباه(. (5)
 ب(.51انظر: األنوار البهي ة )ل/ (6)
(، واملغن البن ق دامة 2/109(، واإلقناع البن القط ان )8/164اوي الكبري )انظر: احل (7)

(9/165.) 
 )ماتت( ساقطة من )ج(، ويف )د( )مات(.  (8)
 يف )د( )مات(. (9)
 أ(.43)ورثتها ابلبنوة( بداية )ج/ (10)
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َاجتمعإ  ما قرابتان يورث بكل ٍ هن  أل ؛قوامها فقطخص قرابتان ورث أبيف الش   ذا
ال ترث  م   ب واألخت لألكاأل  ،هبما ثومل يور   ،(1)قوامهافورث أب ،منهما عند االنفراد

 .(3)اجتماعاً  م   ة  األي  خت  دس أب  ب والسي األ (2)خت ي ة  صف أب  أي ال ترث الن    ،ابلقرابتني معاً 

ب ج  و ال حت  أ ،(4)و نقصانأب حرمان ج  خرى ح  حدامها األإب ج  ن حت  أب :ةوالقوَ 
 لكن   (6)واحدة ب كلي ج  أي حت   حجباً  قل  أ و تكون  أ ،بج  خرى قد حت  واأل ،(5)صالً أ

  :(8)فهذه ثالث صور ،قلأ (7)حدمهاأ ب  ج  ح  
                                                           

 يف )ج( )أبقوامها ومل يرث هبما(، ويف )د( )أبقواها ومل يورث هبما(. (1)
 ة(.يف )د( )إال أبختي   (2)
 .(6/187(، والن جم الوه اج )6/500انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)
يي يف  (4) ذهب الش ارح إىل أن  املراد ابحلجب هنا حجب احلرمان والنيقصان وكذلك الز رك ش 

راج الوه اج  ي يف مغن احملتاج )(365 ص)الس   رب ين   (.4/164، والش  
: )واملراد ابحلجب هنا: حجب احلرمان فقط، وقيل: أو حجب النيقصان  قال سبط املارد ين  
أيضاً، كما لو نكح اجملوسيي بنت ه ومات عنها( إىل أن قال: )ور د  هذا الوجه أبن ه غري صحيح؛ ألن  

ة ابطلة ال يورث الكالم يف سببني موجبني لإلرث لوال احلجب، وهذا ليس كذلك؛ ألن  هذه الزوجي  
 (.1/180هبا ابإلمجاع( شرح الفصول املهم ة )

وقال الص رديفي: )فإذا تناكحوا كذلك وتناسلوا ور ثناهم أبقوى الس ببني، ومل نور  ثهم ابحلرام  
 (.2/632شيئاً، فال يتوارثون ابلزوجي ة، وإن كان يديل بسببني ور ثناه أبقوامها( الكايف للص رديف   )

ج ب يف بعض  (5) ج ب أبداً، وهي األقوى، والقرابة األخرى قد حت  أي أن  القرابة األوىل ال حت 
 األحيان، فهي األضعف. 

 واحد أحدمها(. يف )د( )كلي  (6)
 يف )ب( )إحدامها(. (7)
 وهذه الصيور هي:  (8)

 األوىل: أن تكون إحدى اجلهتني حاجبة لألخرى حجب حرمان.
 الث انية: أن تكون إحدامها ال يدخلها حجب احلرمان، واألخرى قد يدخلها. 

 الث الثة: أن تكون إحدامها أقل حجباً من األخرى. 
= 
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 ،فتلد بنتاً  ،ه  م  أ   بشبهةٍ  و /مسلمٌ أ ُموسيٌّ  أن يطأب ،م ٍ خت ألأكبنت هي   :لوَ فال
م   ولد /األ ن  أل؛ م   لأل ة  خو  وتسقط األ   ،ةي  نت  فرتثه ابلب   ،ْيوت مث  

 ،ال يرث مع البنت (1)
 حجب حرمان. :ورةالصي  (2)فهذه

فقد  ،وْيوت ،فتلد بنتاً  ه  بنت   يي ن ينكح اجملوس  أ :(4)قصانحجب /الني  (3)ومن صور
البنت  ن  أل ؛ةوجي  وال عَبة ابلز   ،ثلثا ما ترك (6)فلهما ،زوجة (5)حدمهاأ ،بنتنيف خل  
 .(8)منىل الثي إبع من الري  (7)وجةب الز  ج  حت  

فالبنت  ،فتلد بنتاً  ه  بنت   أن يطأب ،بخت ألأو  مٌّ أ (9)وهو ،فكمثال املصن     :اِنوالث  
 ألن   ؛ةو  خ  ة دون األ  وم  م  انية ابأل  فرتث األوىل من الث   ،ختها من أبيهاأو  ،وىلانية بنت األالث  

  .بج  واألخت قد حت   ،(10)ب حجب حرمان أصالً ج  ال حت   األم  

                                                           

= 

(، 1/179(، وشرح الفصول املهم ة )358 -1/356انظر: الت عليق على نظم الاللئ )
 (. 1/323وهناية اهلداية )

 أ(.110ال يرث( بداية )د/ )األم    (1)
 يف )د( )هذه(. (2)
 يف )ب( و )د( )صورة(.  (3)
 أ(.103قصان أن( بداية )ب/)الني  (4)
 وهو الص واب.يف )ب( و )ج( )إحدامها(  (5)
 يف )د( )فلها(. (6)
 ة(. وجي  يف )ب( )الز   (7)
راج (8) ي    الوه اج انظر: الس   رب ين     احملتاج ومغن ،(365 ص)للز رك ش   (.4/164)للش  
 يف )ب( )وهي(. (9)
 )أصاًل( ساقطة من )د(. (10)

 ب[92]أ/
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وىل فاأل ،انية فتلد ولداً هذه البنت الث   أن يطأب ،بخت ألأهي  م ٍ أ م   أك  :الثوالث  
ال إذ ال حيجبها إ ؛حجباً  قلي أا هن  أل ؛رث ابجلدودةفيكون اإل ،بيهخته ألأو  ،الولد م   أ مي أ

 .(1)كما سبق  خت فيحجبها مجاعةٌ ا األم  أو  ،مي األ
ذا اجتمعا مل إف ،عند االنفراد واحدٍ  ث بكل   ور  ما سببان ي  هن  أل ؛هبما (2)ترث :وقيل

م ٍ خ ألأهو  كابن عم ٍ   ،خرآلامها حد  أط سق  ي  
(3). 

بو حنيفة أوهبذا قال  ة،ختي  والباقي ابأل   ة،صف ابلبنتي  ف ترث الن   ففي مثال املصن   
ي رج  واجل   ،(6)يف االنتصار (5)ونر  ص  يب ع  أ حه ابن  وصح   ،(4)محدأو  غرب أو  ،يف املعااية (7)اِن 

                                                           

 (.242انظر: )ص  (1)
 يف )ج( )يرث(. (2)
 (. 6/187(، والن جم الوه اج )6/500انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)
ي   )6/106انظر: األصل حملم د بن احلسن ) (4) س  (، وتبيني 30/34(، واملبسوط للس ر خ 

(، واإلنصاف 9/166(، واملغن البن ق دامة )226(، والت هذيب للك لو ذ اِن   )ص 6/240احلقائق )
 (. 7/353للم رد اوي   )

ب ة هللا ابنَأيبَعمص رأون: (5) ل يي، نزيل  هو أبو سعد عبد هللا بن حمم د بن ه  ، املوص  الت م يم يي
ه، صاحب كتاب االنتصار وكتاب صفوة املذه ب على 492ه، وقيل: 493د م شق، ولد سنة 

ي   وأسعد امل يه ن    وغريمها، وروى عنه أبو القاسم بن ص ص ر ى، 
هناية املطلب، أخذ عن أيب عليٍ  الف ار ق 

 ه.585وأبو حمم د بن ق دامة وغريمها، تويف سنة 

 الش افعي ة وطبقات ،(834رقم  7/132) للسيب ك ي    الكَبى الش افعي ة طبقات: انظر
ن و ي    ب ة قاضي البن الش افعي ة وطبقات ،(810رقم  2/81) لإل س   (.328رقم  2/33) ش ه 
 (.2/514قال ابن أيب ع ص ر ون: )على أصح   الوجهني(، االنتصار ) (6)
(7)  َ ي، صاحب كتاب الش ايف اجلأر جماين  : هو أبو العب اس أمحد بن حمم د بن أمحد اجل ر ج اِن 

وكتاب املعااية، مسع من القاضيني أيب الط ي  ب واملاو رد ي   وغريمها، وروى عنه أبو عليٍ  بن س ك ر ة 
 ه. 482احلافظ وإمساعيل بن الس م ر ق  ن د ي   وغريمها، تويف سنة 

= 
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 .(1)اخلالف قولني ىفحك
 .(2)يجر  ا هو من ختريج ابن س  ّن  إاِن الث   ن  أب :ورد  

 ،هامي أفالكَبى  ،والً أ (4)غرىفلو ماتت /الصي  ،والً أذا ماتت الكَبى إ (3)وهذا
 .(5)ة قطعاً و  خ  ط األ  سق  وت   ،مومةلث ابألفلها الثي  ،بيهاختها ألأو 

 ،خذت ابلعصوبةأ خت مث   األ ن  أ :والفرق ،(6)رث /هبماهنا اإل يجٍ ر  س   ج ابن  ومل خير   
 .(7)وهو ممتنع ،خذت /مجعت بني فرضنيأوهنا لو 

                                                           

= 

ن و ي    الش افعي ة وطبقات ،(272رقم  4/74) للسيب ك ي    الكَبى افعي ةالش   طبقات: انظر  لإل س 
ب ة قاضي البن الش افعي ة وطبقات ،(306رقم  1/167)  (.222رقم  1/282) ش ه 

قال اجل رج اِني: )فلو أن  ُموسيًّا تزو ج ابنت ه فأولدها بنتاً، ومات الز وج، مث  ماتت الز وجة  (1)
وخل فت بنتها، وهي أختها من األب، ففيه قوالن: أحدمها: هلا الن  صف ابلبنو ة، وليس هلا شيء 
ابألخو ة، والث اِن هلا الن  صف ابلبنو ة، وهلا ما بقي ابألخو ة، وهو األصحي( املعااية يف الفقه للج رج اِن   

 ب(.77)ل/
راج (2) ي    الوه اج انظر: الس    .(360 ص) للز رك ش 
 يف )د( )وهذا ما إذا(. (3)
 ب(.110( بداية )د/غرى أوالً )الصي  (4)
راج6/501انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (5) ي    الوه اج (، والس    .(360 ص) للز رك ش 
 ب(.103)هبما والفرق( بداية )ب/ (6)
راج 605واالبتهاج للسيبك ي   )ص  ،(6/501) للر اف ع ي    الكبري الش رح انظر: (7) (، والس  

ي   )ص   (. 361الوه اج للز رك ش 

 أ[93]أ/
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  .(3()2)لثصف مع الثي هلا الن    ن  أ :خرآاحتمال  (1)وعنه
َتَـمذَمإ َوَم)َ:قال  ؛ةوجي  ىل الز  إات ف  أي وال الت   (ةَ ومَممَألَأابَ َتهَأثمَر َوَمَاتَممَمَثأَ َهَأمَ أأََجَمو َزَما
 كاح.لبطالن الن   
َ(4)ابهَمجَأَتَملَموَمَ،ثَألَأالثَـ َم َ لَأل ََانَمكَمََ،ىخرَمأأََختاَ أأَوَمَ،هَأختَأأأََيَماَهَ مَ أأََفَملَ اَخَمذَمإ َوَم)َ:قال

 .(ىخرَمالَأَختَ الَأَعَممَمَختاَ أَأاَون َمكَملَ 
فهذه البنت هي  ،الولد :(5)عنأ ،ْيوت مث   ،فتلد ولداً  ه  بنت   أن يطألة أهذه املس

 .بيهخته ألأو  ،همي أ
َإَ(ثَألَأالثَـ َم َ لَأل ََانَمكَم) :وقوله وال  ،لث بتمامهترث الثي  م  األ ن  أيريد  ،خرهآىل

ال  ةختي  األ   ذ  إ ؛دسىل السي إلث خرى من الثي خت األمع األ ختاً أا بكوهنا ه  نفس   بج  حت  
 .(7)رث فال تفيدها نقصاً زايدة يف اإل (6)تفيدها

                                                           

 أي عن ابن س ر يٍج.  (1)
 يف )ب( )مع البنت(. (2)
راج ،(605 ص) للسيبك ي    واالبتهاج ،(6/502) للر اف ع ي    الكبري الش رح: انظر (3)  والس  
ي    الوه اج  . (361 ص) للز رك ش 

 يف )ج( )ومل حيجبها(. (4)
 يف )د( )أي الولد(. (5)
 يف )د( )ال يفيدها(.  (6)
واألنوار البهي ة  ،(605 ص) للسيبك ي    واالبتهاج ،(6/502) للر اف ع ي    الكبري الش رح: انظر (7)

 أ(. 52)ل/
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َ(نَمالز َ َ(1)دَ لَم/وَمَاثَ ريَممَ َبَأابَم)
 (2)وهو اجلهل :الثبب الث  الث يف الس  هذا هو الباب الث   ،ةأي ومرياث ولد املالعن  

 بنسب القريب.
َذَم)إَ َ:قال َزَ مَ َيَ مَموأَمتمََينَ دَملمَوَمب ََةَأأمََرالَمَتَ تمَأَما َةَ ابَمرَمقَـمَونَمدَأَم َ الَأَةَ ابَمرَمقَمَبَ ثَمارَموَمتَـمَنن

َ.(بَ الَم
رث وي   ،سب شرعاً لعدم ثبوت الن   ؛ب منهاأل (3)/وال ،بيهأال يرث من  ىنولد الز   

 .(6)مجاعإوهو  ،ه جزء منهان  أل ؛(5)بينهماسب ن ثبوت الن  لتيقي  ؛منه (4)ه وترثم   أمن 
 ؛دسخر السي واحد من اآل فريث كلي  ،م   تواراث بقرابة األ ىنتت بولدين من الز   أذا إف
سب بينهما من النقطاع الن   ؛بيتواراثن من جهة األ (8)/وال ،هم   أل (7)خاهألكونه 

 .(9)جهته

                                                           

 ب(. 43)ولد الزان( بداية )ج/ (1)
 يف )د( )وهو جهل بسبب القريب(. (2)
 أ(.111)وال األب منه( بداية )د/ (3)
 بب بينهما(.ن ثبوت الس  لتيقي  ؛هيف )د( )من أم    (4)
 ب(.52انظر: األنوار البهي ة )ل/ (5)
 (.8/334(، واحملل ى )9/186انظر: هناية املطلب ) (6)
 ه وال يتواراث من جهة(.يف )د( )أخاً ألم    (7)
 أ(.104)وال يتواراثن من( بداية )ب/ (8)
 .(3/20، وأسىن املطالب )(ب52/ل) البهي ة األنوار: انظر (9)
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ذا كاان توأمني وجه إلكن فيما  ،م الأن يكوان توأمني أوال فرق يف ذلك بني 
 .(4)بوينة األخو  يتواراثن أب   (3)ماهن  أ :(2)وصاحب احلاوي (1)يي اط  ن  حكاه احل  

ت ق  ل  ولو ع   :مامقال اإل ،فاحش طٌ ل  وهذا الوجه غ  ) :وضة/ قال يف زايدة الر  
 .(6)((5)بوين بال خالفاألة خو  تواراث أب   هل الواطئ  ج   مث   ،بشبهة ني من واطئٍ م  وأ  بت  

َكَمذَمإ ََكَملَ ذَمكَمومَ)َ:قال ََيَ مَموأَمَتَمانَما َالزَ اهأَمفَمنـمَوَمَاحَ كَمَنَ يف  أي فيتواراثن  (انَ عَملل َ ابَ َوجَأا
وبه قال  ،بما يتواراثن بقرابة األهن  أ :لكن لنا هنا وجه قويٌّ  ،بدون قرابة األ م   بقرابة األ

ل فال عصبة و  ذا قلنا ابألإو  ،املتالعنني دون غريمها يف حق   ر ا يؤث   ّن  إعان الل    ن  أل ؛(7)مالك

                                                           

، احلمن اط يَ  (1) : هو أبو عبد هللا احلسني بن حمم د بن احلسن وقيل: عبد هللا، احل ن اط يي
ي   وغريمها، وروى

 حمم د منصور أبو عنه الط َب  يي، حد ث عن عبد هللا بن ع د يٍ  وأيب بكر اإلمس  اع يل 
ي، شعيب بن أمحد بن ىن  ه بقليل، 400وغريمها، تويف بعد سنة  الط َب  ىي، الط ي  ب أبو والقاضى الريواي 

 وقيل: قبلها بقليل. 

 للسيب ك ي    الكَبى الش افعي ة ، وطبقات(379 رقم 2/254) والليغات األمساء هتذيب :انظر
ن و ي    الش افعي ة وطبقات (،398رقم  4/367)  البن الش افعي ة وطبقات ،(362رقم  1/193) لإل س 

ب ة قاضي  (.141رقم  1/171) ش ه 
(، وقال املاو رد يي يف موضع آخر من الكتاب نفسه 11/95انظر: احلاوي الكبري ) (2)

 أصحابنا(. إبمجاع ألم ٍ  أخ مرياث إال يرث ال الز انية توأم أن   (: )غري8/162)
 ا(.يف )د( )أهن   (3)
 (. 6/44(، وروضة الط البني )522، 6/521انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (4)
 (.9/188انظر: هناية املطلب ) (5)
 (. 6/44روضة الط البني ) (6)
ي )638انظر: عيون املسائل للقاضي عبد الوهاب )ص  (7) (، 8/283(، واملنتقى للب اج 

 (.9/689ومنح اجلليل لع ل ي ش )

 ب[93]أ/
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فيثبت  ،يقةً ت  ه ع  مي أو أ يقاً ت  ن يكون ع  و من جهة الوالء أبألبه ال من ص  إللولد املنفي 
 .(1)الوالء ملوالها عليه

يخان عن ابن ملا رواه الش   (هَأبَأسَمنمََنهَأعَمَىفَمانتـَمَانَ عَملل َ ابَ َهَأدَملمَوَمَلَ جَأرَمَىفَماَنَـمذَمإ َوَم)قال:َ
 ،مى هللا عليه وسل  زوجته عند رسول هللا صل   ن  الع   (3)رجالً  (2)عمر رضي هللا عنهما /أن  

 .(4)ةأالولد ابملر  ق  حل  أ  و  ،م بينهماى هللا عليه وسل  ق صل  ففر  
 .(5)سب بينهماأي النقطاع الن   (رخَماآلَثهَأرَ َيَماَلَمهأَمدَأحَمأمََاتَماَمَمذَمإَ فَم)َ:قال
َلَأـــالثَ )ه      م  أ  ان    عابلل        يأي املنفَ(دَ ــــلَمالوَمَنَمــــمَ َ(6)ثَأرَ ــــتمَوَم)َ:قال َلَمإَ ثم مَــن

َانَمكَمومََ،سَمدَأتَالسَ رثَموَمَداَ اعَ صَماَفَمنهَممَ َانَ وَمخَمأمََهَألمََانَمكَمََ(8)نإ َفَمَ،انهَممَ َةَ خوَمإ ََهَألمََ(7)نــكَأ/يَم
صل يف ذلك ما رواه األ (الَ الَمَيتَ بَميَلَ اقَ البَموَم) م   من األ (9)ماهن  أل (؛ثَألَأالثَـ َينَ وَمخَملَملَ 

                                                           

  (. 6/43(، وروضة الط البني )6/521رح الكبري للر اف ع ي   )انظر: الش   (1)
 ب(. 111)أن  رجاًل العن( بداية )د/ (2)
ي، وستأيت ترمجته قريباً.  (3) ِن  ال   هذا الر جل املبهم هو: ع و ْي  ر الع ج 

(، وفتح الباري 7/110انظر: طرح الت ثريب يف شرح الت قريب لزين الد  ين الع راقي   )
 (. 8/54(، ومنحة الباري لزكراي األنصاري   )1/314)

ع ن ة )ص  (4) (، ومسلم 6748رقم  930رواه الب خ ار يي يف كتاب الفرائض، ابب مرياث املال 
 (.1494رقم  649يف كتاب الل  عان، )ص 

(، واألنوار البهي ة 6/43(، وروضة الط البني )6/520انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (5)
  ب(. 52)ل/

 يف )ب( )ويرث(. (6)
 ب(.104)يكن له إخوة( بداية )ب/ (7)
 يف )د( )وإن كان(. (8)
ا(. (9)  يف )د( )ألهن 
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حني  كانت حامالً   (3)رْي   و  امرأة ع   ن  أرضي هللا عنه  (2)عن سهل بن سعد (1)مسلم
 .(4)وترث /ما فرض هلا ،ه يرثهان  أة ن  خرجت السي  مث   ،هألم    ىدعوكان ابنها ي   ،زوجها اه  ن   الع  

                                                           

ل م (1) ه، 204، الن  ي س اب و ريي، ولد سنة بن احلج اج بن م سل م الق ش ري  يي  هوَأبوَاحلسيَمأس 
صاحب كتاب الص حيح وكتاب الكىن واألمساء، روى عن أمحد بن حنبل وإسحاق بن ر اه و ي ه 

 ه. 261وغريمها، وروى عنه عبد الر محن بن أيب ح امت الر از ي   وأبو بكر بن خ ز ْي  ة وغريمها، تويف سنة 

، (217رقم  12/557) النيبالء أعالم (، وسري613رقم  2/125تذكرة احلف اظ ): انظر
 .(226رقم  10/126) الت هذيب وهتذيب
لَبنَسمعد (2) ه الن بي  هوَسمه  بن مالك األ نص ار يي، الس اع د يي، يقال: كان امسه ح ز اًن فغري 

صل ى هللا عليه وسل م، ي ك ىن  أاب العب اس، وقيل: أاب حيىي، وهو آخر م ن مات ابملدينة من الص حابة 
اصم بن ع د يٍ  رضي رضي هللا عنهم، روى عن الن ب   صل ى هللا عليه وسل م، وعن أ يب   بن كعب وع

 ه، وقيل قبل ذلك. 91هللا عنهما وغريهم، وروى عنه أبو حازم والزيهر يي وغريمها، تويف سنة 

 واإلصابة ،(2294رقم  2/575) الغابة وأسد ،(1089رقم  2/664) االستيعاب: انظر 
 (.3546رقم  3/167)

ْي  ر (3) َعأوم ي، األ نص ار يي  هو ِن  ال  ، ويقال: هو ع و ْي  ر بن احلارث بن زيد، بن أ ب  ي ض الع ج 
م اء، فالع ن   أل حد   لقبٌ  وأ ب  ي ض آابئه، وهو صاحب الل  عان الذي ر م ى زوجته بش ر يك بن س ح 

 رسول  هللا صل ى هللا عليه وسل م بينهما، وذلك يف شعبان سنة تسٍع ل م ا ق د م  من ت  ب وك.

 واإلصابة ،(4139رقم  4/304) الغابة وأسد ،(2004رقم  3/1226) االستيعاب: انظر
 (.6129رقم  4/620)

َ ْي  ر َعأوم هي: خ و ل ة بنت قيس األنصار ي ة، وقيل: خ و ل ة بنت عاصم بن ع د يٍ  وامرأة
، وقيل: هي بنت أخي عاصم املذكور، ومل أقف هلا على ترمجة.  ِن     الع ج ال 

 املبهمات وال الص حابة يف أل ف مم  ن حداً أ أجد قيس مل بنت قال ابن امللق  ن: )وخولة  
 ذ ك ر ها(.

(، والت وضيح لشرح اجلامع الصحيح البن امللق  ن 3/185انظر: تفسري م قاتل بن سليمان )
 (.9/448( و )1/314(، وفتح الباري البن حجر )25/446)

 (.1492رقم  648رواه مسلم يف كتاب الل  عان )ص  (4)
= 

 أ[94]أ/
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َى(دمَماهلَموَمَىرقَمالغَمَاثَ ريَممَ َبَأابَم)
وهو اجلهل بوجوده  :ابعبب الر  ابع يف الس  هذا هو الباب الر   ،أي وما يف معنامها

  :وهو على نوعني ،وحياته
  .ف يف هذا البابوهو ما ذكره املصن    ،رثوجب حرمان اإلجهل ي  

وذلك  ،القسم (1)ف هلذاض املصن   ومل يتعر   ،رثف يف اإلوقي وجب الت  وجهل ي  
 ف.ليه بعد الفراغ من كالم املصن   إض وسنتعر   ،(2)سري املنقطع خَبهمرياث املفقود واأل

َلَأتَ وَقَأأمََدمَ هَمَتَمرَتَمكثَمأَموَأمَ)أي متواراثن  ((3)انَ اثنَمَاتَماَمَمذَم)إَ َ:قال  ربَ َحَمواَيف 
امَمهَأيَـ أمَ/َدرَ مَنَملَمواَفَـمقأَرَ وَغَمأَم

امَمهَأنَـ إَ فَمَهَ بَ احَ صَمَبلَمقَمَاتَممَمَ(4)
َالَأمَمَونَأكَألَيَمبمََ،نَ ثَمارَموَمتـَمالَيَـمَ(5)

 .(هَ ت َثمَرمَوَممَلَ نهَأمَ َ(6)يتَ مَمَل َ كَأ
و يف أو حتت هدم أو حريق أذا مات املتواراثن بغرق إ :رضي هللا عنه يي ع  اف  قال الر  

  :(7) يف معركة فله صور مخسني  ا مقتول  د  ج  و و  أربة بالد غ  

                                                           

= 

رقم  751يف كتاب الط الق، ابب من أجاز طالق الث الث )ص ورواه أيضًا الب خاري
5259.) 
 تني.يف )د( تكرار )هلذا( مر   (1)
  أ(. 53انظر: األنوار البهي ة )ل/ (2)
 يف )ج( )ابنان(. (3)
 أ(.112)أيهما مات( بداية )د/ (4)
 ا(.يف )د( )فإهن   (5)
 )ميت( ساقطة من )ب(. (6)
 يف )ب( )مخسة(. (7)
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 .(3)بني    (2)وحكمها ،ابق منهماوعني الس   ،(1)حداها: أن يعرف تالحق موتيهماإ
فيوقف املرياث  ،يلتبس مث   ،عينيحدمها على الت  أم سبق موت عل  ي   (4)نأ/ ة:انيالث  

 منه. (5)ذكر غري /ميؤوسالت   ن  أل ؛و يصطلح الورثةأ حىت يتبني  
 ابق منهما.عني الس   (6)ولكن ال نعلم ،الحقم الت  عل  ن ي  أ :الثةالث  
 .ني معاً م وقوع املوت  عل  ن ي  أ :ابعةالر  

  .م ماَت معاً أتالحقا أم عل  ن ال ي  أ :اخلامسة
  (10)ل مالع  بل جي   ،من صاحبه (9)حدمهاأال يرث  (8)الثالث   (7)ورففي هذه الصي 

ثنا ن ور  إ ان  وأل ،(11)ن استحقاق واحد منهما ال نتيق  ان  أل ؛واحد منهما لباقي ورثته كل   
ففيه  ن ماَت معاً إما هن  أل ؛ا اخلطأن   من صاحبه تيق  ثنا كالًّ ن ور  إو  ،فقط فهو حتكيم حدمهاأ

                                                           

 يف )ب( )موهتما(. (1)
 يف )ب( و )ج( و )د( )وحكمهما(. (2)
ر يرث املتقد  م،  (3) تيب، فاملتأخ   أي يرث الث اِن من األو ل، والث الث من الث اِن، وعلى هذا الرت 

  أ(. 53انظر: األنوار البهي ة )ل/
 أ(.44)أن يعلم( بداية )ج/ (4)
 أ(.105)ميؤوس منه( بداية )ب/ (5)
 ابق منها(.يف )د( )ال يعلم غري الس   (6)
 أي الصيور الث الث األخرية. (7)
 الثة(.يف )ب( )الث   (8)
 )أحدمها( ساقطة من )د(. (9)
 واحد(. يف )د( )ما لكل    (10)
 يف )د( )منها(. (11)
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ر خ  ه على من أتم موت  تيب ففيه توريث من تقد  ن ماَت على الرت  إو  ،ميت من ميت توريث  
  .(1)هموت  

َمَممَمهَأيَـ أمََ(3)درَ َنَملَموَم) :فاملصن    (2)الثة يف قولقسام الث  وقد دخلت هذه األ َاتَما
 الن.و  وخرج القسمان األَ(،هَ بَ احَ صَمَبلَمقَم

َةَ أَمامرَمَوجَ لزَ ل َوَمَ،يعاَ واَجمَ قأَرَ غَمَ،امَمهلمَأَيَ ن َبمََثَأالمَثمَوَمَ،اهَموجَأزمَوَمَ،(4)ةَ أَم/امرَمَ:هَأالَأثَممَ )قال:َ/
َزَممَ َابنَ َةَ أمََرلمَمل َوَمَ،ىخرَمأَأ َزَممَ َةَ يَ احلَمَةَ أمََرلمَملَ فَمَ،رخَمآَوجَ ن َالرَ هَموجَ ن َبَممَموَمَ،عَأبَأا يَمقَ ا

(5)َ
َهَ تَ خوَمإَ نَمَ َدَ احَ وَمَل َ كَأََاثَ ريَمنَمَ مَ َهَألمَوَمَ،ةَأأمََرالَمَتهَأفَملَ اَخَممَمَيعَأجمَمَةَ يتَمالَمَةَ أمََرالَمَبنَ ال َوَمَ،هَ ت َبَمصَمعَملَ 

 .(6)وهذا واضح بني    (مهَ ت َبَمصَمعَميَلَ اقَ البَمَىبقَميمَوَم)هم م   خوهم ألأه ن  أي أل (سَأدَأالسَ َةَ ثَمالمَالثَ 
ه يف حال   ل  ه  ه وج  خَب   ع  ط  ذا انق  إاملفقود  :فاملصن    (7)ض لهاِن الذي مل يتعر  الث   وعالن  

سري ويف معناه األ ،وله مال ،و غريمهاأ ،و عند انكسار سفينةأيف قتال  ،سفر أو حضر
  :(8)ال فوجهانإ/و  ،ه   م مرياث   ه قس   ة على موت   نن قامت بي   إف ،هع خَب    الذي انقط

                                                           

(، 33، 6/32(، وروضة الط البني )523، 6/522انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (1)
  (. 4/158أ(، ومغن احملتاج )53ار البهي ة )ل/واألنو 

 يف )ب( )كالم املصن  ف(. (2)
 هما(.يف )ج( )ومل تدر أي   (3)
 ب(.112)امرأة وزوجها( بداية )د/ (4)
 يف )ب( )وما يبقى(. (5)
 أي أن  كل  ميت يف هذا املثال ال يرث من غريه. (6)
 (.له)بدون يف )د(  (7)
 ب(.105أحدمها( بداية )ب/ال فوجهان إ)و  (8)

 ب[94]أ/
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الختالف  ؛ة معلومةذ ال مد  إ ؛ق حالهيقسم ماله حىت يتحق   (1)ه الن  أحدمها: أ
 اس.عمار الن  أ

ه ال يعيش ن  أ ة يغلب على الظن   ذا مضت مد  إه ن  أ :كثرونهما وبه قطع األصحي أو 
 ،رة عند اجلمهورة ليست مقد  وهذه املد   ،ويقسم ماله ،فوقها جيتهد القاضي وحيكم مبوته

 .(3)ةر بسبعني سنتتقد   (2)ويف وجه شاذ ٍ 
 .(5)سنة (4)يب حنيفة ومالك تقديرها مبئة وعشرينأوعن 
  .ليهإ ىه ال يبقن  أ ويكفي ما يغلب على الظن    ،(6)لو  حيح األوالص  

 .(7)يشرتط :وقيل ،حيحكثر منها على الص  أه ال يعيش ن  وال يشرتط القطع أب

                                                           

 )ال( ساقطة من )د(. (1)
 يف )د( )وجه اثٍن(. (2)
  (. 6/34(، وروضة الط البني )6/525انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)
 يف )د( )مبئة سنة(. (4)
ر  (5) ا ال تقد  أي من وقت الوالدة، روي ذلك عن أيب حنيفة، وظاهر مذهب احلنفي ة أهن 

ا مبوت أقرانه، وأم ا مالك فروي عنه تقديرها مر ة بسبعني سنة، ومر ة بثمانني، ومر ة بعدد  نني، وإّن  الس  
ة فقيل: تقدر بسبعني سنة، وقيل: خبمس  بتسعني، وأم ا مذهب املالكي ة فاختلفوا يف تقدير املد 

 وسبعني سنة، وقيل: بثمانني سنة.

(، واالختيار لتعليل 6/197(، وبدائع الص نائع )3/349)انظر: حتفة الفقهاء للس مرقندي   
(، 1/553(، واملعونة على مذهب عامل املدينة )272(، وفيض الفائض )ص2/506املختار )

(، واملختصر الفقهي 13/10(، والبيان والت حصيل )622، 10/621واجلامع ملسائل املدو نة )
 (.5/505(، والت اج واإلكليل )4/487البن عرفة )

 أي عدم تقديرها مبد ة معي نة. (6)
  (. 6/34(، وروضة الط البني )6/525انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (7)
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  .(2)الظن    ن يراد هبذا القطع غلبة  أ (1)/وجيوز :وضةقال يف الر  
وال يرث منه من مات قبل  ،احلاكم مبوته م  ك  ىل من يرثه حني ح  إ ننظر ان  إ مث  

كذا جزم   ،كم احلاكماملفقود /بني موته وبني ح   ن يكون موتأجلواز  ؛كم ولو بلحظةاحل  
  .(3)يخانبه الش  

  .(5)كميل احل  ب  حياء ق   قسمت تركته بني ورثته األذا ح ك م مبوته إ :البسيط (4)ويف
ب رث مرت  واإل ،كم مبوته يقتضي تقدمي املوت على احلكماحل   فإن   ؛ظاهر (6)وهو
  .ن يكون قبلهأفينبغي  ،على املوت

ال املفقود إن مل يكن له وارث إ :ر  ظ  قبل احلكم مبوته ن   ولو مات من يرثه املفقود  
ن كان له وارث غري إو  ،و ميتاً أا ه كان عند موت القريب حيًّ ن  أ (7)فنا حىت نتبني  توق  

واحد من احلاضرين  كل     خذان يف حق   أو  ،املفقود (9)فنا يف /نصيبتوق   (8)املفقود
ومن ينقص  ، حالهحىت يتبني   شيئاً  ىيسقط منهم ابملفقود ال يعط (10)/فمن إ،سو ابأل

                                                           

 أ(.113)وجيوز أن يراد( بداية )د/ (1)
  (. 6/34روضة الط البني ) (2)
  (. 6/35(، وروضة الط البني )6/526انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)
 يف )د( )والبسيط(. (4)
نصي عبارة البسيط: )فإذا حكم مبوته قسمت تركته بني ورثته األحياء وقت احلكم، وال  (5)

  . (813 ص) الغامدي حامد للغ زايل بتحقيق شيء ملن مات قبله( البسيط
 يف )ج( )وهذا ظاهر(. (6)
 كان عند(.  ه إنن  أ احلال ه كان عند(، ويف )د( )نتبني  ن  أيف )ب( )يبني  (7)
 يف )د( )غري مفقود(. (8)
 ب(.44)نصيب املفقود( بداية )ج/ (9)
 أ(.106)فمن يسقط( بداية )ب/ (10)

 أ[95]أ/
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ومن ال  ،ه  ه موت  ر يف حق   قد  ه مبوته ي  ومن ينقص حقي  ،ه  ه حيات  ر يف حق   قد  ه بياته ي  حقي 
 .(2)نصيبه ىعطوموته ي   (1)خيتلف نصيبه بياته

وج على تقدير حياة الز   ،حاضرون ب وعمٌّ أل (3)ختانأو  ،زوج مفقود :مثاله
ذا ضربت إو  ،لة من ثالثةأوعلى تقدير موته املس ،وال شيء للعم    ،لة من سبعةأاملس

يف  ةربعة مضروبألة احلياة أمن مس (5)ختنيلأل ،وعشرين حداً أيف سبعة يكون  (4)/ثالثة
 .(6)والباقي موقوف ،لة املوت وهي ثالثة يكون اثن عشرأمس

                                                           

 يف )ب( )يف حياته(. (1)
  (. 6/35(، وروضة الط البني )527، 6/526انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (2)
 يف )د( )أختان ألب( بدون الواو. (3)
 ب(.113( بداية )د/)ثالثة يف سبعة (4)
 يف )د( )وعشرين من احلياة(. (5)
 وهذه صورهتا:  (6)

 اجلامعة 7  3   
   6←7  3 7  ×3  =21 

1 زوج مفقود (299)

2

 3                            
2 أختان ألب 

3

 4 2

3

 2 12/6 
          1 ب          ب عم 
 موقوف 9 تقدير املوت تقدير احلياة  

  اجلدول:شرح 
( 6عملنا مسألة بتقدير حياة املفقود، وأخرى بتقدير موته، فكانت مسألة احلياة من ) -1

 (.3( ومسألة املوت من )7وعالت إىل )

نظران بني املسألتني ابلن  سب األربع، فوجدانمها متباينتني، فضربنا إحدامها يف األخرى،  -2
 ( هو اجلامعة للمسألتني.21=3×7فاحلاصل )

= 
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لة أختني من مسن ظهر موته فاضرب نصيب األإو  ،خذهأحياته  (1)ن ظهرتإف
واحد يف سبعة  وللعم    ،ربعة عشرأ (2)لة احلياة وهي سبعة يكنأاملوت وهو اثنان يف مس

 بسبعة.

                                                           

= 

( على كل   مسألة؛ ملعرفة جزء سهم كل   مسألة منهما، فكان جزء سهم 21ة )قسمنا اجلامع -3
(، وقد وضعنا جزء سهم 7=3÷21(، وجزء سهم مسألة املوت )3=7÷21مسألة احلياة )

 كل   مسألة فوقها؛ لنضرب به سهام كل   وارث فيها.

 يستحقه منها بيقني.( على الورثة، فأعطينا كل  وارث من احلاضرين ما 21قسمنا اجلامعة ) -4

(، 14= 7×2(، ويف مسألة املوت )12=3×4فكان لألختني ألب يف مسألة احلياة )
(، وال شيء للعم   يف مسألة احلياة، فال نعطيه شيئاً، 6(، لكل   واحدة )12فنعطيهما األقل )

( موقوف إىل اتضاح حال املفقود أو احلكم مبوته؛ لتقسم حسب ما 9والباقي من اجلامعة )
 يظهر من حاله. 

 يف )ب( )ظهر حياته أخذه(، ويف )د( )ظهرت حياته أخذ(. (1)
 يف )د( )تكون(. (2)
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َ(ملَ احلَمَاثَ ريَممَ َبَأابَم)/
ك يف ك يف وجوده مع الش  وهو الش   :بب اخلامسهذا هو الباب اخلامس يف الس  

  .نوثتهأذكورته و 
 ،ويف بعضها مذكور هنا ،سخ مذكور بعد ابب الوالءوهذا الباب يف غالب الني 

 نسب.وهو األ
َمَمذَم)إَ َ:قال َالَ بأَلَمطَموَمَ،هَأريَمغَمَةَ ثمَرمَوَموَمَالَ محَمَفَملَ خَموَمَانَ نسَمإ ََاتَما َ(1)رتَمظَمنمََ،اثَمريَموا

َكَمإَ فَم أي بذلك احلمل ولو على تقدير ذكورة احلمل حجب  (بَأجَمنَيَأم َ َثَأارَ الوَمَانَمن
 ؛شيء و العم   أخ ىل األإدفع ه ال ي  ن  إف ،أي مع زوجة حامل (م َ العَمَ(2)وأمََخَ الَمكَم)حرمان 

 .(3)ساقطني خ والعمي كان األ  كان احلمل ذكراً ن  إه ن  أل
الََهَأن َإَ فَم ،نتَ البَ وَمَاالبنَ كَمََ،هَأيبَأصَ نمََرَأدَ قَمتـَمالَيَـم نكَ لمَوَمَ،بَأجَمنَالَيَأوَم َ )أَمَ:(4)/َقال

قصى عدد أ ن  أبناء على  ؛أي لعدم العلم مبقدار نصيبه (اثَ ريَمالَ َنَممَ َيءَ شَمَ(5)يهَ لمَإ ََعَأدفَميَأ
كما   ،عشر يف بطن واثنا ،جد مخسة يف بطنه و  ن  أل ؛صحي وهو األ ،احلمل ال ينضبط

 .(6)يخانحكاه الش  

                                                           

 ن حيجب بذلك أي احلمل(. يف )د( )املرياث مم   (1)
 (.يف )ج( )كاألخ والعم    (2)
 (. 2/74(، وفتح القريب اجمليب )2/638انظر: شرح الفصول املهم ة ) (3)
 ب(.106)ب/ ن( بداية)قال أو مم   (4)
 يف )د( )إىل(. (5)
(، والت عليق على نظم 6/37(، وروضة الط البني )6/531انظر: الش رح الكبري للراف ع ي   ) (6)
 (. 2/74(، وفتح القريب اجمليب )608، 2/607الآللئ )

 ب[95]أ/
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ه صارع ن  أ ر  ك  خَبه ذ  أمن  ن  أو  ،يف بطن جد سبعةٌ ه و  ن  أ يي رد  املاو   (1)/ وحكي
  .(3)رجل ع  ب  س   ك  ع  ر  ص   :ويقال ، بهعري  ي   (2)وكان ،هم فصرعهحد  أ

بعض  ن  أ (6)د بن اهليثمالقاضي احلسني عن حمم   (5)وذكرة فع  مطلب ابن الر    (4)ويف
 ،صبعواحد منهم مثل األ كلي   ،يف بطنٍ  (8)ربعني ولداً تت زوجته أبأبغداد  (7)سالطني

 .(9)انتهى ،بيهم يف بغدادأوركبوا اخليل مع  ،م عاشواهن  أو 

                                                           

 أ(.114( بداية )د/)وحكى املاورديي  (1)
 يف )ب( )فكان(. (2)
 .(8/171انظر: احلاوي الكبري ) (3)
 ة(.فع  يف مطلب ابن الر    رجل وصح   ع  ب  يف )د( )س   (4)
 يف )ب( )ذكر( بدون الواو. (5)
ي، نزيل خب  ار ى، حد ث عن هوَحمم دَبنَاهليثمَ (6) ، الك ويف  بن خالد، أبو عبد هللا، الب ج ل يي

 ه. 249خب  ار ى،  تويف سنة عم   أبيه احلسن بن الر ب يع الب ور اِن   وأيب ن  ع يم وغريمها، وروى عنه أهل 

رقم  12/329(، وسري أعالم النيبالء )504رقم  5/1250َتريخ اإلسالم للذ ه ب    ): انظر
127). 

 الطني ببغداد(.يف )ب( )الس   (7)
 يف )ب( )ولد(. (8)
هري ع مري بتحقيق العايل املطلبانظر:  (9)  .(294 ص) الش  

ي   وأيضًا يف سري ،(504 رقم 5/1250) اإلسالم يف َتريخوقد أخرج هذه القص ة الذ ه ب 
 .، وتعق بها بقوله: )فسبحان القادر على كل   شيء((127 رقم 12/329) النيبالء أعالم
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وحكاه  ،واعي على نقلهرت الد  ذ لو وقع لتوف  إ ؛ة هذاالبعد صح   ويبعد كل  
 خون يف كتبهم.املؤر   

ىل االبن إدفع ال ابن ومحل ي  إفعلى هذا لو مل يكن  ،ربعةأقصى احلمل أ ن  أ :اِنوالث  
ن الذين ك  وعلى هذا هل ْي    ،صاحب فرض (1)ن كان مث   إس الباقي و مخ   أ ،سم  اخل  

  ؟صرف فيهالت   (2)تهم منليهم حص  إصرف 
 ليهم.إال مل يدفع إو  ،هما نعمصحي أ :وجهان

واحلاكم  ،ىل االسرتدادإفيحتاج  ،ه قد يهلك املوقوف للحملن  أل ؛املنع :اِنوالث  
على  ىفال ْيكن محل ما جر  ة،جن  مر األأ يطفال فال يلمر األأن كان يلي إو 

 .(3)القسمة
َ َكَمإ َوَم)قال: َيَأوَمَرضَ ـــفَمَهَأـــلمََ(4)نـــم َ َانَمــن َ(5)وجَ زَ ــلل ََعَ ـــبَأالرَ كَمََهَأـــنعَمَبَأـجَمـال

وج ىل الز  إدفع في   ،بوين وزوجة ابن حاملأو  (7)/كزوج ،مكن العولأن إأي  ((6)الَ ائَ /عَم

                                                           

 )ب(. ساقطة من)مث (  (1)
 صرف( مرتني. يف )ب( تكرار )من الت   (2)
كفاية الن بيه  ،(6/39) الط البني وروضة ،(6/531) للراف ع ي    الكبري انظر: الش رح (3)

(12/516.)  
 يف )ب( و )د( )من له(. (4)
 وجة(.يف )ب( )للز   (5)
  أ(.107أي( بداية )ب/ )عائالً  (6)
 أ(.45)كزوج وأبوين( بداية )ج/ (7)
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 .(2)كثرأن يكون احلمل بنتني فأالحتمال  ؛عائالن (1)بوين سدسانىل األإو  ،بع عائالً الري 

                                                           

 دسان(.يف )د( )السي  (1)
  وهذه صورهتا: (2)

 الجامعة 52  60  65  130   

   6  12  12←13  12←15 780 

 زوج (300)
1

2

 3 
1

4

 3 
1

4

 3 
1

4

 3 156 

 أم 
1

3

 1 ب 
1

6

 2 
1

6

 2 
1

6

 2 104 

 2 ب أب 
1

6

 2 
1

6

 2 
1

6

 2 104 
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 5 ب ــــ ــــ زوجة االبن

1

2

 6 
2

3
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 أنثيان فأكثر أنثى ذكر فأكثر ميت  
416 
 موقوف

  :شرح اجلدول 

فأكثر، واثلثة لكونه أنثى عملنا أربع تقديرات، مسألة ملوته، وأخرى لكونه ذكرًا واحدًا  -1
 (.15، 13، 12، 6واحدة، ورابعة لكونه عدداً من اإلانث، فكانت املسائل األربع )

(، فنكتفي أبكَبمها 12( داخلة يف )6نظران بني تلك املسائل ابلن  سب األربع، فكانت ) -2
حلاصل ( توافق ابألثالث، فنضرب و ف ق  أحدمها يف كامل اآلخر، وا15(، وبينها وبني )12)
( مباينة، فنضرب أحدمها يف اآلخر، 13، وبينها وبني )60( =5×12( أو )15×4)

 ( فهو اجلامعة للمسائل كل  ها.780=13×60واحلاصل )

( على كل   مسألة؛ ملعرفة جزء سهم كل   مسألة منها، ووضعنا جزء 780قسمنا اجلامعة ) -3
 مسألة فوقها؛ لنضرب به سهام كل   وارث فيها. سهم كل   

 وارث مع احلمل ما يستحقيه منها بيقني. ( على الورثة، فأعطينا كل  780سمنا اجلامعة )ق -4
= 
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 ،بوينأكزوجة حامل و   ،مكن العولأن إأي  (الَ ائَ عَمَةَ وجَملزَ ل ََنَ مَأالثَ وَم)َ:(1)/َقال
ن يكون احلمل أ الحتمال ؛بوين سدسان عائالنىل األإو  ،من عائالً وجة الثي ىل الز  إدفع ي  

 .(2)(ملَ لحَميَلَ اقَ البَمَفَأوقَميأَوَم) ،بنتني
                                                           

= 

(، 195=65×3كورة )(، ويف مسألة الذي 390=130×3فكان نصيب الز وج يف مسألة املوت )
وهو أقلي نصيب  ،(156=52×3(، ويف مسألة اإلانث )180=60×3ويف مسألة األنثى )

 فيأخذه. 

(، ويف 130=65×2كورة )(، ويف مسألة الذي 130=130×1يف مسألة املوت ) وكان نصيب األم   
 وهو أقلي نصيب فتأخذه. ،(104=52×2(، ويف مسألة اإلانث )120=60×2مسألة األنثى )

(، 130=65×2كورة )(، ويف مسألة الذي 260=130×2وكان نصيب األب يف مسألة املوت )
وهو أقلي نصيب  ،(104=52×2ة اإلانث )(، ويف مسأل120=60×2ويف مسألة األنثى )

 فيأخذه.

 (416= 364-780(، فالباقي من اجلامعة )364=104+104+156وُمموع نصيبهم )
 موقوف إىل وضع احلمل.

 ب(.114من( بداية )د/)قال: والثي  (1)
  وهذه صورهتا: (2)

 الجامعة 8  9  9  54   

   4  24  24  24←27 216 

 ةزوج (301)
1

4

 1 
1

8

 3 
1

8

 3 
1

8

 3 24 

 أم 
1

3

 1 ب 
1

6

 4 
1

6

 4 
1

6

 4 32 

 2 ب أب 
1

6

 4 
1

6

 5 + ب 
1

6

 4 32 

 
حمل من 

 13 ب ــــ ــــ زوجةال
1

2
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2

3
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ه ن  إف ،ذا مل يكن للميت وارث سوى احلمل املرتقب لوضوحهإف ما مهل املصن   أو 
 ن ينفصل.أىل إيوقف املال 
َكَمإ َوَمَ،ثرَ َيَملَمَاحَ كَمالن َ َيَ نَحَ مَ َرَ شهَأأمََةَ تَ سَ َونَ دَأل ََتهَأعَمضَمنَوَمإَ فَم)قال:َ َةَ تَ سَ ل َ انَمن

 .(ثَمر َوَمَوتَ الَمَيَ نَحَ مَ َيَمنَ سَ َعَ ربَمأمََامَ تمَمَ(1)ىلإ ََرَ شهَأأَم
فيه بعض  ن  إف ،ف كالم املصن   نبني    مث   ،فلنذكرها ،للمسألة أحواالً  ن  أ (2)اعلم

 يهام.إ
 :   :يرث احلمل بشرطني اّن  إفأقول 
 علم وجوده عند املوت.ن ي  أ :أحدمها

 ؛ة احلمل ورثكثر مد  أوانفصل ملا بني موته وبني  ،كان احلمل منه  (3)ذاإ/ ف
ت ةَ َكمانَمَ:َ)ومإ ن(4)وهذا هو قوله ،لثبوت نسبه ن يم(َإَأمربمعَ َتممامَ  إ ىلَأمشهأرَ َل س   .خرهآىلَس 

 .(5)ذلك مل يرثن انفصل ملا بعد إو 
 (7)وأبوه (6)ه حامالً ذا كانت أ مي إ كما  - أي من غري امليت - ن كان من غريهإو 
ن مل إنظر  ،هو جد   أ ،خيهأو أ ،(8)وكذا زوجة ابنه ،وما يف معناه و حمجوب برق ٍ أميت 

                                                           

للمسألة أحوااًل فلنذكرها(  ن  أربع سنني من حني املوت ورث اعلم أقوله: )إىل متام  (1)
 )ب(. من ساقط

 يف )ج( )واعلم(. (2)
 يف )د( )فإن(. (3)
 يف )ب( )هو معىن قوله(. (4)
 (. 6/36(، وروضة الط البني )6/528انظر: الش رح الكبري للراف ع ي   ) (5)
(، 6/528سواء كان احلمل من غري أبيه أو من أبيه، انظر: الش رح الكبري للراف ع ي   ) (6)

 (. 6/36وروضة الط البني )
 يف )د( )وأيب ميت(. (7)
 يف )د( )أبيه(.  (8)

 أ[96]أ/
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ن إها فؤ زوج يط (2)ن كان /هلاإو  ،كان احلمل منه  (1)ها فاحلكم كما لوؤ يكن هلا زوج يط
ة ن انفصل لست  إو  ،(3)شهر من وقت املوت فقد علم وجوده حينئذأة قبل متام ست   انفصل

ن يعرتف مجيع الورثة أال إ ،العلوق حصل بعده ن  أالحتمال  ؛يرث (4)كثر /ملأشهر فأ
وال حيرم  ، يظهر احلالعن الوطء حىت   (5)وج  الز   ك  س  ن ْي   أوينبغي  ،بوجوده عند املوت

 .(6)اهقر  أمام و يخان عن اإلنقله الش   ،الوطء
 ؛ظاهر (ثرَ َيَملَمَاحَ كَمالن َ َيَ نَحَ مَ َرَ شهَأأمََةَ تَ سَ َونَ دَأل ََتهَأعَمضَمنَوَمإ َوَم) :فوقول املصن   

 سب ابمليت.لعدم حلوقه الن  
شهر من حني أة ن وضعته لدون ست  إف :وصوابه ،ه سهون  )إ :احر  وقول بعض الشي 

 .(8)رانهف صحيح كما قر  كالم املصن     ن  إف ،هوهو الس   (7)(املوت ورث
                                                           

 )د(.  )لو( ساقطة من (1)
 أ(. 115)هلا زوج( بداية )د/ (2)
 أي فريث. (3)
 ب(.107)مل يرث الحتمال( بداية )ب/ (4)
 وج( ساقطة من )د(. )الز   (5)
(، وروضة الط البني 6/529(، والش رح الكبري للراف ع ي   )9/337انظر: هناية املطلب ) (6)

(6/37 .) 
ب( حيث قال: )ولعل ه سهو من 53لعل ه قصد بذلك صاحب األنوار البهي ة )ل/ (7)

 الكاتب، والص واب أن يكون: فإن وضعته لدون ست ة أشهر من حني املوت ورث(.
ن ه ي    بني  الش ارح (8) صحيح، وليس فيه خطأ؛ وذلك  -صاحب املنت  -هنا أن  كالم األ ش 

ألن  احلمل إم ا أن يكون من امليت أو ال، فإن كان منه فاإلرث فرع الن سب، فمىت ثبت نسبه 
للميت ثبت إرثه منه؛ لعدم تصو  ر حدوث الوطء منه بعد موته، فاشرتاط وضع احلمل لست ة أشهر 

كاح إىل أربع سنني من حني الوفاة إلرثه لكونه ال ي نسب إليه، وإال فإن  الص ورة اليت من حني الن   
ذكرها الش ارح يف مسألة األ م ة يتزو جها الس ي  د بعد عتقها يرث فيها احلمل من امليت؛ لثبوت نسبه 

انية: وهي كون احلمل من غري منه، وذلك ابلت سر  ي الس ابق للن  كاح، ال ابلن  كاح، وأم ا الص ورة الث  
ن ه يي يف متنه هذا، يؤي  د ذلك قوله يف بداية الباب: )إذا  إنسان مات امليت، فلم يتطر ق هلا األ ش 

= 
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 مث   ،تزوجها مث   ،تهءعتق موطو أذا إوهي ما  :ف صورةد على كالم املصن   ر  لكن ي  
 ،لو  نسبه اثبت منه ابلفراش األ ن  إكاح فشهر من حني الن   أة تت بولد لدون ست  أف ،مات
 .(1)ويرث

  .ة (رَ قَ ستَممَأَاةَ يَمحَمَيهَ فَ وَمَلَمصَماَانفَمذَم)إَ َ:قال
 ،ال محل ن  أفك ن انفصل ميتاً إ/ف ،ان ينفصل حيًّ أوهو  :اِنرط الث  هذا هو الش  

كانت   (2)نإو  ة،م جبنايأ  بنفسه  وسواء انفصل ميتاً  ،م الأك يف البطن سواء كان يتحر  
له  (4)ال يتعني  ة ر  جياب الغ  إ ن  أل ؛ىل ورثة اجلننيإ (3)ةر  ة وتصرف /الغ  ر  توجب الغ   ةاجلناي

 لدفع اجلاِن احلياة مع (6)ا وجبتّن  إة ر  الغ   :صحابقول األ (5)ىلإال ترى أ ،تقدير احلياة
 رة يف حق   ة بتقدير احلياة فاحلياة مقد  ر  ن يكون وجوب الغ  أ (7)وبتقدير ،ييؤ  اجلنني هلات  ه  

 .(9)ة فقطر  ر يف توريث الغ  فيقد   ،(8)/تغليظاً  ؛اجلاِن فقط

                                                           

= 

يرث(، فظهر أن ه ال غ بار  مل الن  كاح حني محاًل( وأيضًا ات  فاق مجيع النيسخ على لفظ: )من وخل ف
ن ه ي   يف متنه،  وإن كانت اقتصرت على صورة واحدة، وأمهلت الصيورة الث انية وهي على عبارة األ ش 

 أن يكون احلمل من غري امليت. 
 أ(. 54انظر: األنوار البهي ة )ل/ (1)
 أي وحىت  لو كانت اجلناية ت وجب الغ ر ة. (2)
 ب(. 115ة إىل( بداية )د/ر  )الغ   (3)
 يف )د( )ال يتيقن(. (4)
 يف )د( )أال ترى أن قول(. (5)
 يف )د( )وجب(. (6)
 يف )ب( )وتقدير(.  (7)
 ب(.45)تغليظاً فيقدر( بداية )ج/ (8)
(، وروضة الط البني 6/529(، والش رح الكبري للراف ع ي   )9/330انظر: هناية املطلب ) (9)

(6/37 .) 

 ب[96]أ/
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َأبـَمتـَميـمَوَم)َ:قال و أو يعطس أ (2)و /يبكيأ (1)أي (كَمرَ حَمتَموَيَـمأمََخَمصرَأنَيَمبمَمَكَمل َذَمَي 
م ى هللا عليه وسل  ه صل  ن  أوقد روي  ،(3)لداللتها على احلياة ؛ديالث   و ْيتص  أيتثاءب 

 .(4)(عليه ي  وص ل    ث  ر   و   ود  املول   ل  ه  ذا است   )إ :قال

                                                           

 )د(.  ساقط منقوله: )أي أو يبكي(  (1)
 أ(.108)يبكي أو يعطس( بداية )ب/ (2)
(، فتح القريب اجمليب 6/37(، وروضة الط البني )6/529انظر: الش رح الكبري للراف ع ي   ) (3)

(2/75 .) 
م ذ يي يف كتاب اجلنائز، ابب ما جاء يف ترك الص الة على اجلنني حىت  ي ستهل   (4) رواه الرت  

يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب توريث املولود إذا (، والن س ائ يي 1032رقم  245)ص 
(، وابن ماجه يف كتاب الفرائض، ابب إذا استهل  املولود  و ر ث  )ص 6324رقم  6/117است هل  )

ار م يي 2750رقم  467  رقم 4/2005) الص ب    مرياث ابب سننه، كتاب الفرائض، يف (، والد 
ر  اإل خبار   ،(3172 رقم 4/2007) و( 3168 ب ان يف صحيحه، كتاب الفرائض، ابب ذ ك  وابن ح 

بيان عند الو الدة و ر ث وا وو ر ث وا واستحقيوا الص الة عليهم ) رقم  13/392أبن  من استهل  من الص  
(، كليهم من حديث جابر رضي هللا 8023رقم  4/388(، واحلاكم يف كتاب الفرائض )6032

 عنه. 
م ذ    جابر، عن الزيب ري، أيب عن بعض هم فرواه فيه، الن اس اضط ر ب قد حديث يي: )هذاقال الرت  

ع ث   وروى مرفوعاً، وسل م عليه هللا صل ى الن ب    عن  عن الزيب ري، أيب عن واحد، وغري   س و ارٍ  بن أ ش 
 أصحي  هذا وكأن   موقوفاً، جابر عن رابح، أيب بن ع ط اء عن إسحاق بن حمم د   وروى موقوفاً، جابر

ار ق طني: ال يصحي رفع ه،  احلديث من املرفوع(، وقال الن سائيي: املوقوف أوىل ابلص واب، وقال الد 
 على صحيح حديث (، وصح حه ابن  حب ان واحلاكم وقال: هذا3271رقم  13/381الع ل ل )

أي  -لخيص، وقال احلافظ ابن حجر: و ه م  خيرجاه، ووافقه الذ ه بي يف الت   ومل الش يخني شرط
 (.754رقم  2/231ألن  أاب الزيب ري ليس من شرط البخاري   وقد ع نع ن، الت لخيص احلبري ) -احلاكم 

وله شاهد من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه رواه أبو داود يف كتاب الفرائض، ابب يف 
(، وعنه البيهقيي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، 2920رقم  519املولود يستهلي مث  ْيوت )ص 

ي  عليه(. 12485رقم  6/421ابب مرياث احلمل )
 ( دون قوله: )وص ل  

 (. 1707رقم  6/147رواء )وصح حه األلباِني يف اإل
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 .(1)ياحهو الص    :واالستهالل
حكام ال تثبت هذه األ :مام مالك رضي هللا عنهمنهم اإل (2)مجع من العلماء وقال

 .(3)هه مقام  غري   وم  ق  وال ي    ،ال بهإ
َخَمإ َفَم)َ:قال  (4)أي (ثرَ َيَملَمَهَ يعَ جمَ َالَ صَمانفَ َبلَمقَمَاتَممَمَثأَ َكاَ ر  َحَمتَممَأَهَأعضَأبمََجَمرَمن

 .(7)ه يرثن  أه وغري   (6)الف  وعن الق   ،(5)على املذهب الذي عليه اجلمهور
 أي ونصيبه لورثته. (ثَمر َوَمَهَ الَ صَمانفَ َعدَمبمََاتَمنَمَمإ َوَم)َ:قال

                                                           
(، وَتج 11/701(، ولسان العرب )1/218انظر: غريب احلديث البن ق  ت يبة ) (1)

(31/148.) 
ري ين وق  ت اد ة والن خ ع يي والش عبي وأبو س ل م ة بن عبد الر محن،  (2) منهم: ش ر يح واحلسن وابن س 

(، 9/180(، واملغن البن ق دامة )249و ذ اِن    )ص (، والت هذيب للك ل8/76انظر: االستذكار )
 (.8/344واحملل ى )
ي )(8/76) االستذكار: انظر (3) (، والبيان والت حصيل 9/34، واملنتقى للب اج 

(14/299.) 
 )أي( ساقطة من )ب(.  (4)
 لبنيالط ا وروضة ،(6/529) للراف ع ي    الكبري والش رح ،(9/329) املطلب انظر: هناية (5)

(6/37.) 
 ر و ز يي، املعروف ابلق ف ال الص غري،  القمف ال: (6)

هو أبو بكر عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا امل
ه، صاحب كتاب شرح الت لخيص وكتاب شرح الفروع، مسع من 327شيخ اخلرساني  ني، ولد سنة 

 ر و ز ي   واخلليل بن أمحد القاضي وغريمها، وتفق ه عليه القاضي حسني وأبو حمم د
ي  أيب زيد امل اجل و ين 

 ه. 417وغريمها، تويف سنة 
قال السيبك يي: )وليس هو الق ف ال الكبري، هذا أكثر ذكرًا يف الكتب أي كتب الفقه، وال 

 .) ي    ي ذك ر غالباً إال مطلقاً وذاك إذا أطلق ق  ي  د ابلش اش 
قهاء الش افعي  ني وطبقات الف ،(427رقم  5/53) للسيب ك ي    الكَبى الش افعية طبقات: انظر
ب ة قاضي البن الش افعية وطبقات (،8رقم  1/371البن كثري )  (.144رقم  1/175) ش ه 

 ومم ن قال بقول الق ف ال م ن الش افعي ة أبو خ ل ٍف الط َب  يي. (7)
(، واملطلب العايل، 6/37(، وروضة الط البني )6/529انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   )

 (.289حقيق: عمري الشهري )ص بت
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َالوَمابَم) َ(ءَ المَبأ
وهو  ،الءوهو الو   :وارث هبات  سباب اليت ي   الث من األبب الث  هذا شروع يف بيان الس  

ه ن  أل ؛(2)وهو القرب ،الو يل   (1)وأ ،بفتح الواو ،ن الو اليةم   مشتقٌّ  ،بفتح الواو واملد   
ليه كانتساب القريب إعتاق ابإل (5)ه ينتسبن  و ألأ ،حد قرابتهأك  ،قهملعت   (4()3)/موال
 .(6)لقريبه

مر أويلي  ،قفريث هبا املعت   ،سبالن   (7)عن عصوبة ةعصوبة مرتاخي :وشرعاً 
 .(9)ويعقل ،(8)الةوالص   ،كاحالن   

  .(10)ةي  زوال امللك /عن رقيق ابحلر    :وسببه ،عتاق ال غرياإل :واملراد به
                                                           

 يف )د( )والويل(. (1)
(، والقاموس احمليط )ص 15/411(، ولسان العرب )6/2530انظر: الص  حاح ) (2)
1344.) 
 يف )ب( )وال ملعتقه(، ويف )د( )موال املعتقة(. (3)
 أ(.116)موال املعتقة( بداية )د/ (4)
 يف )ب( )ينسب(. (5)
 (.12/449)انظر: كفاية الن بيه  (6)
 يف )د( )عصبة(. (7)
 )والص الة( مكاهنا بياض يف )ب(.  (8)

 واملراد ابلص الة هنا: هي صالة اجلنازة.
(، وكفاية األخيار )ص 10/498(، والن جم الوه اج )12/449انظر: كفاية الن بيه ) (9)

624.) 
ب(، وشرح الفصول 54البهي ة )ل/(، واألنوار 13/384انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (10)
 (.2/590املهم ة )

 أ[97]أ/
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و أ ،و تعليق بصفةأ ،من تنجيز (1)جهة كانت على أي    و أمةً أله  عتق عبداً أفمن 
ه  وكذا لو ابع عبد   ،(2)عليه ق  ت  ع  قريبه ف    ك  ل  و م  أ ،و كتابةأ ،مته  أ  استيالد 

ه ثبت له نفس   (3)
 .(4)عليه الوالء

 .ف وضعاً املصن    ره  خ  أ شرعاً  راً ا كان الوالء مؤخ  م  ول  
َمَمذَم)إَ َ:قال َوَمعتَمالَأَبدَأالعَمَاتَما َرَمّتَأَيَملَمق َهَأوالمَمَمل ََهَأالَأمَمفَم)وارثني  قارابً أأي  (اَ مح َك

 (8)اّن  إو  ،(7)(سبة الن  حم  ة كل  م  الوالء حل  ) (6)ل الكتابو  أ (5)الفللحديث /الس   (قعتَ الَأ
 :م برجل فقالى هللا عليه وسل  صل   ب  تى الن  أ رجالً  ن  أ وي  سب ملا ر  عن الن   ءر الوالخ  أت

 ،له فهو شرٌّ  ك  ر  ف  ن ك  إو  ،فهو خري له ك  ر  ك  ن ش  إ ،هو موالك) :فقال ،هعتقت  أه و اشرتيت  
ال فالوالء إو  ن ترك عصبة فالعصبة أحقي )إ :قال ؟فما أمر مرياثه :قال (وخري لك

  .(9)(لك
                                                           

 يف )ب( )كان(. (1)
 )عليه( ساقطة من )ب(.  (2)
 يف )د( )عبد نفسه(. (3)
(، وفتح القريب 170/ 12(، وروضة الط البني )13/384انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (4)
 (.2/119اجمليب )
 ب(.108)الس الف أول( بداية )ب/ (5)
 يف )د( )كباب الوالء(. (6)
 (.1 حاشية: ،147 ص) يف خترجيه تقد م (7)
 يف )د( )وأما أتخر(.   (8)
رقم  9/23رواه عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الوالء، ابب مرياث ذي القرابة ) (9)

ار م يي يف سننه، كتاب الفرائض، ابب الوالء )16214 والب يه ق يي يف (، 3055رقم  4/1960(، والد 
( كليهم عن احلسن 12382رقم  6/394السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب املرياث ابلوالء )

 مرساًل.
= 
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 ه  ه دون املشب  واملشب   ،هه بهشب   (سبة الن  حم  كل    ةم  الوالء حل  )حديث  (1)ليهإد رش  وي  
وسقوط  ،فقةووجوب الن   ،ةق به احملرمي  ه يتعل  ن  أل ؛قوى من الوالأسب الن   ن  إف يضاً أو  ،به

 .(3)خبالف الوالء ،هادة وحنوهاالش   (2)/وردي  ،القصاص
 م.ملا تقد  ق سب مل يرث املعت  من الن   ةن كان للميت عصبإف

ه ن  أفع على الر   :الثق احلركات الث  املعت   (4)جيوز يف (قعتَ الَأَهَأوالمَمَمل َ)َ:قوله فائدة:
ه ن  أعلى  واجلري  ،أعن :صب على تقديروالن   ،ق  وهو املعت   :حمذوف تقديره أخَب مبتد

 .(5)عطف بيان للموىل
 .(6)قالشرتاك املوىل بني العتيق واملعت   (قعتَ الَأَهَأوالمَمَمل َ) :ا قالّن  إو 

ى هللا عليه طالق قوله صل  إل (ةَ أَموَامرَمأمََالَ جَأَرَموىلمَالَمَونَمكَأنَيَمأمََيَمبمََرقَمَفَمالمَوَم)َ:قال
ة فاستواي أجل واملر عتاق موجود من الر  نعام ابإلاإل ن  وأل (7)(عتقأا الوالء ملن ّن  )إ :موسل  

                                                           

= 

رقم  6/164قال الب يه ق يي: )هكذا جاء مرساًل(، واحلديث ضعف ه األلباِني يف اإلرواء )
1730.) 
 يف )د( )إىل حديث(. (1)
 . ب(116)ورد الشهادة( بداية )د/ (2)
 (. 373(، واالبتهاج للسيبك ي   )ص 6/479انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)
 يف )ب( )جيوز فيه أي يف املعتق(. (4)
 أ(.55انظر: األنوار البهي ة )ل/ (5)
 املصدر نفسه.  (6)
 رقم 931رواه البخاريي يف كتاب الفرائض، ابب الوالء ملن أعتق، ومرياث الل قيط )ص  (7)
( كالمها 1504رقم  653(، ومسلم يف كتاب العتق، ابب بيان أن  الوالء ملن أعتق )ص 6751

 من حديث عائشة رضي هللا عنها يف ع تق ب ر ير ة.
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رواه ابن  ،ث بنت محزة من موىل هلام ور  ى هللا عليه وسل  صل  ه ن  وأل، (2()1)رث بهيف اإل
 .(4)وابرساله هو الص  إ (3)/وقال يي ائ  س  ه والن  اج  م  

َكَمذَمإ ََ(5)كَملَ ذَمكَمومَ)َ:قال َ.(وىلمَلمَمل ََونَأكَأيمََ(6)ىبقَماَيَممَمفَمَرضَ وَفَمذَأَهَألمََانَما
 .(7)والباقي للموىل ،صفللبنت الن    ،وموىل ترك بنتاً  :مثاله
َ(8)قال َلَمإ َفَم): َيَمـن َدَأـكَأالذَ َهَ ت َبَمصَمعَمل ََاثَأريَمالَ َانَمكَمََوداَ ـوجَأَمَموىلمَالَمَنَ كَأم َونَمور

سب الن   ىذا تراخإو  ،سب املرتاخيضعف من الن  أالوالء  ن  ا كان كذلك ألّن  إ (ثَ نَم/اإلَ 
ذا إف ،خواهتمأوبنيهما يرثون دون  خ والعم  ابن األ ن  أال ترى أ ،انثكور دون اإلث الذي ر   و  

 .(10)ا أبعد منهن  هن  أل ؛ن ال ترثأوىل أق فبنت املعت   العم    (9)خ /وبنتمل ترث بنت األ
                                                           

 يف )ب( )يف اإلرث ألن ه(. (1)
رب ين   )(أ55/ل) البهي ة األنوار: انظر (2)  .(2/205، واإلقناع للش  
 أ(.46أ(، و )ج/109)ب/)وقال إرساله( بداية  (3)
 (.1، حاشية: 148تقد م خترجيه يف )ص  (4)
 يف )د( )وكذا(.  (5)
 يف )د( )بقي(. (6)
 وهذه صورهتا:  (7)

   2 

1 بنت (302)

2

 1 

 1 ب موىل 
 

 )قال( ساقطة من )ب(.  (8)
( بداية )د/ (9)  أ(.117)وبنت العم  
رب ين    )6/480انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (10) (، ومغن احملتاج 2/205(، واإلقناع للش  

(4/149 .) 

 ب[97]أ/
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ا ّن  إبل  ،قيثبت للعصبة يف حياة املعت   (1)الوالء ال ن  أريح يف ف كالص  وكالم املصن   
 .(2)يثبت بعده

ي ق  ل  قال الب    ق على املذهب فالوالء اثبت هلم يف حياة املعت   ،وليس كذلك :ين 
م   املنصوص يف األ

والد أق وله ا وْيوت يف حياة املعت  نصرانيًّ  يف املسلم يعتق عبداً  (3)
وهو  ،اق حيًّ بوهم املعت  أكان   (6)نإيرثونه و  (5)مهن  أنصارى على دين العتيق  (4)ذكور

ال بعد إولو مل يثبت هلم الوالء  ،الوصااي (7)ورايت يفصلها يف الد  أوضة و مذكور يف الر  
 .(8)موته مل يرثوا

  :صحاب فيه وجهانلأل ص: يتلخ  يي بك  وقال السي 
 رث املال وحنوه.إك  ،م فيما ْيكن جعله لهلكن هو املقد   ،ه هلم معهن  أهما صحي أ

                                                           

 يف )ب( )أن  الوالء يثبت(. (1)
 (، ورج ح ابن حجر اهل يت ميي يف10/500قال الد م رييي: )وهو املشهور( الن جم الوه اج ) (2)
 حياته. يف هلم اثبت أبن ه ،(6/24) الن  هاية يف والر مليي  ،(6/410) التيحفة

، وقد ذكر هذه املسألة  (3) أي مسألة املسلم يعت ق  -مل أقف عليه يف كتاب األم   للش افعي  
(، والر مليي يف الن  هاية 6/410ابن  حجر اهل يت م ي   يف التيحفة ) -الن صراِن  وله أوالد نصارى 

وسليمان اجلمل يف  ،(3/255) منهج الط الب شرح على حاشيته يف (، والب ج ري م يي 6/24)
.4/20حاشيته على شرح املنهج أيضاً )  (، ومل ينص وا أبن ه يف األم  

 يف )د( )أوالد يعد نصارى(. (4)
 يف )ج( )أهم(، ويف )د( )أنه(. (5)
 املعتق(. أبو يف )ب( )يرثونه إن كان (6)
 يف )ب( )يف ابب الوصااي(. (7)
 (.4/149انظر الن قل عنه يف: مغن احملتاج ) (8)
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 .(2)رثال بعد موته ال بطريق االنتقال الذي هو اإلإ (1)ال يكون :اِنوالث  
َكَمذَمإ ََ:هَأالَأثَممَ ،َبقرَمالَمبَفَمقرَمالَم)َ:قال َالبنَ ل ََاثَأريَمالَ َانَمكَمََنتَ ب َوَمََابنَ وىلمَلمَمل ََانَما

َكَمإ َوَمَ،نتَ البَ َونَمدَأ َكَمذَمإ َوَمَ،بَ الَمَ(3)ونَم/دَأَالبنَ ل ََءَأالمَالوَمَانَمكَمََابنَ وَمَبَ أمََهَألمََانَمن َخَ أمََهَألمََانَما
ََد َ اجلَمَنَمَمَ وىلمَأمََخَأالَمَانَمكَمََدَ جَموَم خ األ ن  أل ؛سبأي وهذا خبالف الن   (يَ ولَمالقَمَح َ صَمأمََيف 

ا تركنا هذا القياس يف ّن  إو  ،قوى يف العصوبةأة والبنو   ،بيهأبو أ واجلد   ،قيب املعت  أابن 
َ.(5)ط اجلد  سق  خ ال ي  األ ن  أحابة رضي هللا عنهم على الص   (4)مجاعسب إلالن  

ن إف ،الستوائهما يف القرب والعصوبة ؛(6)سبما يتساواين /كالن  هن  إاِن: والقول الث  
  :يستواين فطريقان :قلنا

ما هو خري له من املقامسة وثلث مجيع املال  للجد    :حدمهاأ :فيه وجهان :حدمهاأ
 .(7)سبعلى ما سبق يف الن  

 .قدير يف الوالءه ال مدخل للفرض والت  ن  أل ؛بداً أخوة ه يقاسم اإلن  أ :هماصحي أو 
  .(9)بداً أالقطع ابملقامسة  :املذهب وبه قطع اجلمهور (8)وهو :اِنريق الث  والط  

                                                           

 يف )د( )ال ْيكن(. (1)
 (.150، 4/149انظر الن قل عنه يف: مغن احملتاج ) (2)
 ب(.109)دون األب( بداية )ب/ (3)
(، ومراتب اإلمجاع 2/99(، واإلقناع البن الق ط ان )96انظر: اإلمجاع البن املنذر )ص  (4)

 (.  106البن حزم )ص 
 ب(.  55(، واألنوار البهي ة )ل/6/481انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (5)
 ب(. 117)كالن سب الستوائهما( بداية )د/ (6)
 (.485انظر: )ص  (7)
 يف )د( )هو( بدون الواو.  (8)
 (.  6/22( وروضة الط البني )481، 6/480انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (9)
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والقوالن  ،كابن االبن  ،يضاً أم خ مقد  األ (1)فابن خ على اجلد   ذا /قلنا بتقدمي األإو 
 .(3)وىل من العم   أ ن اجلد  أوال خالف  ،اجلد    (2)يبأمع  جيراين يف العم    خ واجلد   يف األ

  :(4)متثيله ابالبن والبنت ال حيسن لوجهني تنبيه:
 ن  ألم فع   ،انثكور دون اإلرث لعصبة املوىل الذي اإل ن  أ الً و  أه قد ذكر ن  أ :لو  األ

 البنت غري وارثة.
 قوى.أا عصوبته ّن  إو  ،قرب من البنتأاالبن  ن  إ :(5)ن يقولأ ال يصحي  :اِنالث  

َكَمذَمإ َوَم)َ:(6)قال أي على املذهب  (وىلمَأمََوَمهَأفَـمَم َ أَأنَمَ َخَ أَماَهأَمدَأحَمأمََم َ عَمَاءَأبنَمأمََهَألمََانَما
، دسخذ السي أي م   خ لألاأل ن  أهناك  صح  األ ن  إف ،سبخبالف ما يف الن   ،املنصوص

                                                           

 )د( )فإن  األخ(.يف  (1)
 يف )د( )ابن أيب اجلد(. (2)
(، واألنوار البهي ة 6/22( وروضة الط البني )6/481انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)

 ب(.  55)ل/
ن ه ي   -رمحه هللا  -اعرتاض الش ارح  (4) أراد  -رمحه هللا  -فيه نظر؛ وذلك ألن ه ظن  أن  األ ش 

قرب فاألقرب فقط، فحينها يكون اعرتاضه على الت مثيل ابالبن مع البنت وجيهاً؛ ملا الت مثيل لأل
ن ه ي   مل ي رد الت مثيل للق رب فقط؛ فإن ه قال قبل ذكره لألمثلة: )وإن مل  -رمحه هللا  -ذكره، ولعل  األ ش 

انث، األقرب فاألقرب( كان املال لعصبته الذيكور دون اإل  -يعن ذا فرض للمعت ق  -يكن موجوداً 
فبني  أن ه إن مل يكن للمعت ق ذو فرض فإن ه: إم ا أن يكون للمعت ق ذكر وأنثى مت حدان يف الق رب، 
فحينها ينفرد الذ كر ابملال دون األنثى، وهذا قوله: )لعصبته الذيكور دون اإلانث(، وإم ا أن يكون 

لق رب، فإن ه يقد م األقرب فاألقرب، فمث ل لألو ل ابالبن للمعت ق عصبة ذكور، لكن هما خيتلفان يف ا
مع البنت، وللث اِن ابالبن مع األب، مث  ذكر مثااًل آخر للق رب ي شري فيه إىل خالف يف املذهب، 

 وهو األخ مع اجلد  .  
 يف )د( )يقال(. (5)
 يف )ب( )تنبيه( بدل )قال(. (6)

 أ[98]أ/
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 ،عطي فرضهأف ،سب يرثيف الن   م   خ من األاأل ن  أوالفرق  ،ابلعصوبة (1)والباقي /بينهما
ح من يديل بقرابة فريج   ،(3)يرث /ابلفرض ال (2)ويف /الوالء ،واستواي يف الباقي ابلعصوبة

م   األ
(4). 

خوة إق املعت   (5)ما لو اجتمع مع جد    :سبومن املسائل اليت خالف الوالء فيها الن  
ب خوة من األاإل ق فال ت عدي خوة املعت  إق يقاسم املعت   (6)جد   ن  ب وقلنا أبخوة ألإبوين و أل

 ،سبخبالف الن   ،بوين يقتسمونخوة من األواإل بل اجلدي  ،صح   على األ على اجلد   
بوين خت ألأذا كان معهم إكما   ،سبيف الن   (7)خذون شيئاً ب قد أيخوة األإ ن  أوالفرق 

ال إه ال يرث ابلوالء ن  أل ؛صالً أب ىل ولد األإوهاهنا ال ْيكن صرف شيء  ،فقط
ن يدخل يف القسمة من ال أد فيبع   ،بوينخ لألب مع األخ من األوال شيء لأل ،كورالذي 
 .(8)بال خذ شيئاً أي

َيَ االبنَمَدَأحَمأمََاتَممَمَثأَ َ،يَ ابنَمَفَملَ خَموَمَلَأجَأالرَ َاتَممَموَمَبداَ عَمَلَ جَأرَمَقَمعتَمأَماَذَمإ َوَم)قال:َ
َمَمذَمهَموَمَ،هَ ابنَ َ(9)ابنَ َونَمدَأَدَ ي َ السَ َالبنَ َالَأالَمَانَمكَمََعتمقَأالَأَاتَم/مَمَثأَ َ،ابناَ َفَملَ خَموَم َعنمَا
 .(ب َ لكَأل ََءَأالمَوله:َالوَمقَم

                                                           

 أ(. 110)بينهما ابلعصوبة( بداية )ب/ (1)
 ب(. 46)الوالء ال يرث( بداية )ج/ (2)
 أ(.118)ابلفرض فريجح( بداية )د/ (3)
(، وكفاية الن بيه 6/20(، وروضة الط البني )6/477انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي  )  (4)

 (. 6/188(، والن جم الوه اج )12/514)
 ق(.يف )د( )اجلد املعت (5)
 يف )د( )اجلد املعتق(. (6)
 يف )ب( )شيء(. (7)
 .(6/22) الط البني وروضة ،(6/481) للر اف ع ي   الكبري الش رح: انظر (8)
 يف )ب( )ابن ابن أبيه(. (9)

 ب[98]أ/
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رادة كبري إذ يستحيل إ ؛(2()1)رجة والقربأي الكبري يف الد   ،الكاف بضم    :َب  الك  
حابة ة عن مجاعة من الص  فظة مروي  وهذه الل   ،غري والكبريه ال فرق بني الص  ن  إف ،ن   الس   
  .(3)ابعني منهم عمر وعثمان رضي هللا عنهماوالت  

ه   ى هللا علي  صل   ي     بالم الن    ن ك  م (4)ا  هن  أي /  ا يقتض  م ي   د    يش  رح الر    ويف ش
واب ما والص   ،(6)مى هللا عليه وسل  وهذا معىن قوله صل   :ويف بعض نسخ املنت ،(5)م/وسل  

 .(7)ذكرانه
َ

                                                           

 يف )ب( )والفرق(. (1)
(، 4/141(، والن  هاية يف غريب احلديث واألثر )154، 5/153انظر: مقاييس الليغة ) (2)

 (.200واملصباح املنري )ص 
ار م يي يف السينن، كتاب الفرائض، ابب الوالء للك َب   (3) أخرج أثر عمر رضي هللا عنه الد 

(، والب يه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الوالء، ابب الوالء للك َب  من عصبة 3066رقم  4/1966)
 (.21493رقم  10/510قد مات املعتق )املعت ق، وهو األقرب فاألقرب منهم ابملعت ق إذا كان 

 للك َب   الوالء ابب الوالء، كتاب الكَبى، السينن يف وأخرج أثر عثمان رضي هللا عنه الب يه ق يي 
رقم  10/510) املعتق مات قد كان إذا ابملعت ق منهم فاألقرب األقرب وهو املعت ق، عصبة من

21493.) 
 ب(.110)أهنا من كالم( بداية )ب/ (4)
 ب(.118)وسل م ويف بعض( بداية )د/ (5)
 (. 1740رقم  6/166قال األلباِني: )مل أقف على إسناده( إرواء الغليل ) (6)
 يف )د( زايدة )وهللا أعلم(. (7)
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َ َذَمإ َوَم)قال: َبَ جَموَ زَمتـَمفَـمَةَ مَمأمََلَ جَأرَمَقَمعتَمأَما َكَمهَمدَمولَمأَمفَمَبدَ عَمت َونَأكَأيمَوَمَ،ارَ حَأَدَألَمالوَمَانَما
َوَممَمل ََهَأؤَأالمَوَم َوَمىلَمَمإ ََءَأالمَالوَمَرَ انَمَوهَأبأَأمََقَمعتَ أَأنَإَ فَمَ،هَ م َ أأََ(1)ال   .(يهَ ب َأمََال 

صول عند انتفاء ق األمعت   (2)رثه شرع يف بيان والءإق وكيفية  والء املعت  ا بني  م  ل  
ق صل ثبت عليه الوالء ملعت  األ بل كان حر   ،يف نفسه من مل ْيسه رقٌّ  :فنقول ،قاملعت  
 حدمها عتيقاً أو أ ،و عتيقنيأ ،و عبدينأ ،ينن يكوان حر  أا م  إبواه أف وحينئذٍ  ،صولاأل

ه وقد نب   ،(4)قسامأفهذه مخسة  ،(3)خر عبداً صل واآلاأل حدمها حر  أو أ ،خر عبداً واآل
 مثلتها.أف عليها بذكر املصن   

د بينهما فاملتول    ،فوهو ما ذكره املصن    ،قةً معت   مي واأل ب عبداً ذا كان األإما  :لو  األ
ذا إف ،هم   أعتاق ق إبعت  أ  ه ن  إف ،ه املنعم عليهن  أل ؛هم   أ (5)ووالؤه ملوىل ،هم   أل تبعاً  ؛صلاأل حري 

                                                           

 ه(.يف )ب( و)د( )ملوىل أم    (1)
 )والء( ساقطة من )ب(. (2)
 يف )ب( و )د( )عبد(. (3)
مل يذكر الش ارح ما إذا كان أحدمها حر  األصل واآلخر عتيقاً، وقد ذكرها صاحب  (4)

 ب(، وجعلها تسعة أقسام وهذه األقسام هي: 56األنوار البهي ة )ل/

 . أن يكوان عبدين. 2أن يكوان حر ين.              .1

 . أن يكون األب عتيقاً واألمي أ م ًة.4أن يكوان عتيقني.             .3

 أن يكون األب عبداً واألمي عتيقًة.  .5

 أن يكون األب حرًّا واألمي أمًة. .6

 أن يكون األب عبداً واألمي حر ًة.  .7

 أن يكون األب حرًّا واألمي عتيقًة.  .8

 أن يكون األب عتيقاً واألمي حر ًة.  .9
 ه(.ه(، ويف )د( )لويل أم   يف )ج( )ملوايل أم    (5)
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ابء ىل اآلإ (2)سبوالن   ،سبالوالء فرع الن   ن  أل ؛بيهأموايل  (1)ىلإالوالء  بوه اُنر  أق عت  أ  
ىل إمكن عاد أذا إف ،بمن جهة األ (4)لعدمه م   ثبت ملوايل األ (3)اّن  إو  ،هاتم  دون األ
  .(5)موضعه

وال  ،(6)وابن مسعود رضي هللا عنهم ي ٍ وروي ذلك عن عمر وعثمان وعل
                                                           

 يف )د( )أي ملوايل أبيه(. (1)
 من )ب(. ةسب( ساقط)والن   (2)
 يف )ب( )وأيضاً يثبت(. (3)
 يف )د( )بعدمه(. (4)
(، والن جم 4/1877(، وعجالة احملتاج )390، 13/389انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (5)
 (.503، 10/502الوه اج )
 جاء ما ابب الوالء، كتاب الكَبى، السينن يف الب يه ق يي  أخرج أثر عمر رضي هللا عنه عنه (6)

طريق األعمش عن إبراهيم قال: قال عمر  من( 21517، 21516 رقم 10/516) الوالء جر    يف
رضي هللا عنه: )إذا كانت احلر ة حتت اململوك فولدت له ولدًا فإن ه يعت ق بعت ق أم  ه ووالؤه ملوايل أم  ه 

: )هذا منقطع، وقد روي موصواًل عن عمر فإذا أعتق األب جر  الوالء إىل موايل أبيه( قال  الب يه ق يي
 رضي هللا عنه(، مث  ذكر إبسناده عن األعمش عن إبراهيم عن األسود عن عمر رضي هللا عنه حنوه.

عنه الب يه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الوالء، ابب ما جاء يف  هللا رضي وأخرج أثر عثمان
من طريق هشام بن عروة عن أبيه أن  الزيبري ور اف ع  بن خ د يج  (21518رقم  10/516جر   الوالء )

اختصموا إىل عثمان رضي هللا عنهم يف موالٍة لر اف ع بن خ د يج كانت حتت عبد، فولدت منه 
 أوالداً، فاشرتى الزيب ري  العبد  فأعتقه، فقضى عثمان رضي هللا عنه ابلوالء للزيبري رضي هللا عنه.

يي: )هذا هو املشهور عن عثمان رضي هللا عنه ور وي  عن الزيهريي عن عن عثمان قال الب يه ق  
( مث  قال  رضي هللا عنه منقطعًا خبالفه( مث  ذكر أثرًا لعثمان إبسناده وفيه أن ه قال: )الوالء ال جيري

، ومراسيل الزيهر ي   الب يه ق يي: )كذا قال والر  واية األوىل عن عثمان رضي هللا عنه أصحي بشواهدها
 (. 1741رقم  6/166ردي ة(، وهذا األثر حس نه األلباِني يف اإلرواء )

= 



 663َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

  .(1)الصحابة خمالف هلم من  
عن موايل  -ب وقت عتق األ (4)من - ينقطع (3)نأ/ :االُنرار (2)ومعىن /

م   األ
(5).  

                                                           

= 

 يف جاء ما ابب الوالء، كتاب الكَبى، السينن يف الب يه ق يي  عنه هللا رضي وأخرج أثر علي ٍ 
 ا رضي هللا عنهطريق ابن هل  يع ة عن ابن ه ب ري ة أن  عليًّ  من( 21522 رقم 10/517) الوالء جر   

 والءهم أن  ، بعد   أبوهم أعت ق مث  ، أم  هم بعتاقة فعتقوا أوالداً  فولدت حر ةٌ  حتته كانت عبدٍ  يف قضى
 أبيهم. لعصبة

 جاء ما ابب الوالء، كتاب الكَبى، السينن يف الب يه ق يي  عنه هللا رضي وأخرج أثر ابن مسعود
طريق الش عب   عن األسود عن ابن مسعود قال: العبد  من( 21524 رقم 10/517) الوالء جر    يف

 جيري والء ولده إذا أعت ق. 
ي: )والظ اهر أن  هذا انتشر يف الص حابة ومل ينكره أحد، وال أظهر ر اف ع بن  (1) قال الع مر اِن 

 (.8/546خ د يج اخلالف يف ذلك، بل سكت، فدل  على أن ه رجع، وأن ه إمجاع( البيان )

: )وأم ا  أبيهم، بكرة عن عليهم هللا رضوان   الص حابة عليه فأمجعت الوالء جري  وقال ابن الع ريب  
ا بصحيح، ليس فيه خ د يج بن ر اف ع خالف عن حيكى وما  فيه املخاصم خ د يج بن ر اف ع كان إّن 
، يف معدود بقولٍ  القضاء ُملس يف املنازع نزاع وليس عليه، فقض ى عثمان، إىل ا اخلالف   يكون وإّن 

 (.970، 3/969ذلك( القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس ) بعد فيه تكل م لو خالفاً 
 أ(. 119)ومعىن االُنرار( بداية )د/ (2)
 أ(.111)أن ينقطع( بداية )ب/ (3)
 ب على موايل(.يف )د( )يف وقت عتق األ (4)
 (. 121، 2/120(، وفتح القريب اجمليب )12/173انظر: روضة الط البني ) (5)

، وثبوت ه ملوايل اجلد   وقت   قال سبط املاردين: )ومعىن اُنرار الوالء: انقطاع ه من موايل األم  
، أو من موايل اجلد  ، وثبوته ملوايل األب وقت  عتقه( شرح الفصول  عتقه، أو انقطاعه من موايل األم  

 (.2/611ملهم ة )ا
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 ،م   /األ (3)وايل  ىل مإع    مل يرج (2)حدأمنهم  م يبق     ب فلاأل (1)ىل موايلإ ر     ذا اُنإف
  .(5)ه قال برجوعهن  إف ،اسالبن عب   خالفاً  ،(4)بل يكون املرياث لبيت املال

 ن  إف ،مةٍ أب وعتيقٌ  ٍة،بعتيق ج عتيقٌ ذا تزو  إما  (6)ف حكمن مثال املصن   وقد تضم  

                                                           

 يف )د( )موىل(. (1)
 من )د(. ة)أحد( ساقط (2)
 يف )د( )موىل(. (3)
(، وفتح القريب 12/173) الط البني وروضة (،13/391انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (4)
 (.2/121اجمليب )
فيما إذا  ظاهر كالم الش ارح أن  ما روي عن ابن عب اس من القول برجوع الوالء هو (5)

(، 1/494انقرض موايل األب كليهم، فلم يبق  منهم أحد، ومبثله قال اخل َب  يي يف الت لخيص )
ي يف البيان )  (.9/230(، وابن  ق دامة يف املغن )8/550والع مر اِن 

ي 724(، والسيبك يي يف االبتهاج )ص 573وقال ابن الل ب ان يف اإلجياز )ص  يف (، والك لو ذ اِن 
ا موت األب فقط، حيث ذكروا 338الت هذيب )ص  ( بعدم اشرتاط انقراض مجيع موايل األب، وإّن 

أن ه ر و ى ع كر م ة عن ابن عب اس أن  األب جيري والء ولده إىل مواليه ما دام حيًّا، فإذا مات األب عاد 
 .  الوالء إىل موايل األم  

مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن ر اه و يه برواية  وي ؤي  د كالمهم ما جاء مسندًا يف كتاب
: قال أمحد أخَبان: قال إسحاق (: )حد ثنا3014، رقم 8/4231إسحاق بن منصور املروزي   )

ثنا ثنا: قال وكيع حد  ن حد  ع ة بن أ اب   تزو ج إذا: قال عنهما هللا رضي عب اس ابن عن ع كر م ة عن ص م 
، ملوايل فوالؤه الر حم يف جرى فما احلر ة   اململوك    مات األب   فإذا الوالء، جر   األب أ عت ق فإذا األم  

 الوالء(. رجع
 من )ب(. ة)حكم( ساقط (6)

 أ[99]أ/
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 .(3)عليهم (2)اب مستقرًّ األ (1)الوالء يكون ملوايل
فنكحها  مةٍ أي ة بر    ذا غ ر  إفيما  :مةً أ مي واأل (4)صلاأل ن يكون الولد حر  أر ويتصو  

 .(6)ةا زوجته احلر  هن  أ على ظن    (5)/الغري مة  أو وطئ أ ،ةي  احلر    ووطئها على ظن   
َوَممَمل ََوكاَ لَأمَمَانَمكَمََدَ لمَوَمتَبَ تمَأَمفَمَةَ مَمب َمَبدَ عَمَجَمو َزَماَتَـمذَمإ َوَم)قال:َ  وىلمَالَمَقَمعتَمأَمنَإَ فَمَ،م َ الَأَال 

َكَمهَمدَملمَوَموَمَةَممَمالَم امَميهَ لَمعَمَهَألمََانَما
ال  ،له قاً معت  ا ثبت الوالء على الولد لكونه ّن  إ (ءَأالمَالوَمَ(7)

هب كان والؤه و املت  أعتقه املشرتي أو وهبه فأه ابع الولد ن  أفلو فرضنا  ،هم   أق لكونه معت  
 .(9)يضاً أ لكون الولد رقيقاً  ؛فاحلكم كذلك ةٍ م  أب   ج عتيقٌ ن تزو  إف ،(8)ال له ،قهملعت  

                                                           

 يف )ب( )ملوىل األب(. (1)
 يف )د( )مستقر(. (2)
 .ب(57(، واألنوار البهي ة )ل/13/391انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)
 من )ب(. ة)األصل( ساقط (4)
 أ(.47( بداية )ج/)الغري على ظن    (5)
  .أ(57ب، 56(، واألنوار البهي ة )ل/13/389انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (6)

: )وال يشرتط للت صوير أن يكون األب رقيقًا عند الغرور واإليالد، بل لو كان  قال الر اف ع يي
 .(13/391) الكبري معت قاً كان احلكم كذلك( الش رح

ويتصو ر أيضاً: فيما لو كان الولد  واألبوان كف اراً، فأسلم الولد ، واسرتققنا األبوين، انظر: 
 (. 2/123(، وفتح القريب اجمليب )13/398الش رح الكبري للر اف ع ي   )

 يف )د( )عليها(. (7)
 .أي ال للبائع الذي هو موىل األم    (8)
 ب(. 57انظر: األنوار البهي ة )ل/ (9)
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َ َإَ فَم)قال: د ابشر عتق ي   الس   ن  أي أل (يهَ الَ وَمىلَمَمإ ََءَأالمَالوَمَرَ نجَمَيَملَمَبَأالَمَقَمعتَ أَأن
ه مس   (1)ه ولدن  أ :ة يف ذلكوالعل   ،بيه بال خالفأىل موايل إمن مواليه  فال ينجري  ،الولد

 ،بيهأنعم على أن بوالئه مم   حق  أق عليه ابلعتق فكان نعم املعت  أوقد  ،انله العتق   مث   ،قي الر   
م املنعم فقد    ،بنعم على األأخر واآل م   على األ (2)نعمأحدمها /أ ن  إوختالف ما قبلها ف

 سب.ليه والوالء فرع الن  إسب الن   ن  أل ؛بعلى األ
َكَمإ َوَم)َ:قال من يوم  (3)أي (رشهَأأمََةَ تَ سَ َونَ دَأتَلَ دَملمَوَمفَـمَتقَ العَ َيَمحَ َالَ امَ تَحَمانَمن

 (؛م َ الَأَقَ عتَ مَأل ََهَأؤَأالمَوَمَانَمكَمفَم)ق وجوده عند العتق أي لتحقي  (هَ م َ لَأَعاَ بَمتَـمَ(4)عتق)عتاق اإل
 .(5)ه املباشر لعتقهن  أل

 .(6)موالء املباشرة مقد   أي ألن   (ءَأالمَالوَمَنهَأعَمَرَ نجَمالَيَموَم)َ:قال
رَمكثَـم/لَمَهَ تَبَ تَمنَأَمإ َوَم)َ:قال

أي ومل يفارقها  (تقَ العَ َيَ نَحَ مَ َرَ شهَأأمََةَ تَ نَسَ مَ َ(7)
َوَممَمل ََيهَ لَمعَمَءَأالمَالوَمَتَمبَمثَـم)وج الز   َذَمإَ فَمَ،هَ م َ أأََال   مل ان  أل (يهَ الَ وَمىلَمَمإ ََءَأالمَالوَمَرَ انَمَوهَأبأَأمََقَمعتَ أَأا

 .(8)اهقر  أهذيب و يخان عن الت  وهذا احلكم نقله الش   ،م   عتاق األإق وجوده يوم نتحق  

                                                           

 )ولد( ساقطة من )د(. (1)
 ب(.119ب(، وبداية )د/111)أنعم على( بداية )ب/ (2)
 )أي( ساقطة من )ب(.  (3)
 )عتق( ساقطة من )ب(. (4)
(، وفتح القريب 12/173(، وروضة الط البني )13/392انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (5)
 (.2/121اجمليب )
 م(.يف )د( )تقد   (6)
 ة أشهر(.يف )د( )لدون ست   (7)
(، وروضة الط البني 13/392(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )8/404الت هذيب للب  غ وي   ) (8)

(12/173 ،174.) 

 ب[99]أ/
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َكَملَمفَـم)َ:قال َمَدَ لمَوَمتَبَ تمَأَمتَوَمقَمعتَ أأََثأَ َ،القَ لطَ اَابَ هَمنَـمابَمأمََوجَأالزَ َانَمو نَمَ َيَمنَ سَ َعَ ربَمل 
َوَممَمل ََءَأالمَالوَمَانَمكَمومََ،(1)هَ ب ََاهَأقنَمحلَمأمََةَ رقَمالفَأَيَ حَ  َ.(الءَأالوَمَرَ نجَملَيَمَبَأالَمَقَمعتَ أَأاَذَمإ َوَم ،م َ َالَأال 

تت أذا إما  يي ع  اف  ا ذكر الر  ّن  إو  ،(2)هوال غري   ي   ع  اف  جدها يف كالم الر  أورة مل هذه الصي 
ق ووالؤه ملعت   ،وجعن الز   يٌّ الولد منف ن  وجزم أب ،ربع سنني من يوم الفراقأكثر من به أل

 .بداً أ م   األ
ق ووالؤه ملعت   ،وجيلحق ابلز   (4)ربع سنني فالولدأمن  قل  تت به ألأن إو ) :(3)قال

  :ه قوالنق  عت  ىل م  إب ففي اُنرار الوالء ق األعت  أ   (5)ذاإ/ف ،م   األ
 ،وجسب من الز  لثبوت الن   ؛عتاقيوم اإل  جعلناه موجوداً ان  أل ؛ال ينجري  :حدمهاأ

 فيكون عتقه ابملباشرة.
 نثبته ان  إف ؛(7)سبوخيالف /الن   ،م   بعد عتق األ حاداثً  (6)وُنعله ،ينجري  :اِنوالث  

 .(8)انتهى (مكاند اإلمبجر  

                                                           

 أي أحلقنا الولد  ابلز وج.  (1)
، فإذا أعتق األب ففي  (2) قال الن وويي: )وإن ولدته ألربع سنني حلق الز وج، ووالؤه ملعتق األم  

 (.12/174اإلُنرار إىل مواله قوالن( روضة الط البني )
 )قال( ساقطة من )ب(. (3)
 يلحق(. يف )د( )والولد حرٌّ  (4)
 أ(. 120)فإذا أعتق( بداية )د/ (5)
 اِن: ينجر وجيعله(.عله(، ويف )ج( و )د( )والث  اِن: وُنيف )ب( )والث   (6)
 أ(. 112( بداية )ب/سب فإان  )الن   (7)
(، وما نقله الش ارح من كالم الر اف ع ي   هو كالم الب  غ و ي   13/392الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (8)

 نقله عنه الر اف ع يي. (8/404) يف الت هذيب
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 .(1)وضةوجرى عليه يف الر  
 .(2)ف بعدم االُنرار فيه نظر ظاهرجزم املصن    ن  أ ذلك عرفت   مت  ذا عل  إ
واعرتضه منصور  ،صحابواأل (3)يي افعطلقه الش  أربع سنني فهو ما ا حلوقه به ألم  أو 

ن أالق لزم ربع سنني من وقت الط  تت به ألأذا حلقه الولد الذي إ :فقال (4)ميميالت  
 :ن يقالأفينبغي  ،القم العلوق على الط  لتقدي  ؛ربع سننيأكثر من أة احلمل يكون مد  
 .(6)الفراق (5)مكان العلوق قبلإمن وقت 

 .(8)طالقهم تساهلإ (7)ويف ،وهذا قومي :يي ع  اف  قال الر  
                                                           

  َ(.12/174الط البني )انظر: روضة  (1)
ن ه ي   هنا خيالف  (2) أي أن  الر افعي  والن ووي  أطلقا القولني من غري ترجيح، فرتجيح األ ش 

 صنيعهما.

: )والقياس ترجيح األو ل  وأطلق املصن  ف  -أي القول بعدم االُنرار  -قال سبط  املاردين  
  َ(.2/620شرح الفصول املهم ة ) العبارة هنا، والص واب محلها على ما ذكران(

 .(6/547انظر: األم للش افعي   ) (3)
َالت م يم يَ  (4) : هو أبو احلسن منصور بن إمساعيل الت م يم يي، امل صر يي، الض رير، منصور

، وأصحاب  صاحب كتاب املستعم ل، وكتاب الواجب، أخذ الفقه عن أصحاب الش اف ع ي  
 ه. 306قه ابن احلد اد وغريه، تويف سنة أصحابه، وأخذ عنه الف

 الش افعي ة وطبقات ،(240رقم  3/478) للسيب ك ي    الكَبى الش افعي ة طبقات: انظر
ن و ي    ب ة قاضي البن الش افعي ة وطبقات ،(274رقم  1/144) لإل س   (.49رقم  1/67) ش ه 
 يف )ب( )ال الفراق(. (5)
(، 8/378(، وروضة الط البني )9/451انظر الن قل عنه يف: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (6)

 (. 5/177ومغن احملتاج )
 يف )ج( )قومي يف إطالقهم( بدون الواو. (7)
 (. 9/451الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (8)
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  .(2)ه احلقي ن  إ :غريالص   (1)رحوقال يف الش  
 ن  أل ؛يضاً أويف هذا تساهل  :لو  األ ي   ع  اف  يراده كالم الر  إقال يف املطلب بعد 

ما قاله  ورة يصحي ويف هذه الصي  ،عليقو ابلت  أ ،نجيز اتفاقاً نزال ابلت  مع اإل الق قد يقعالط  
 افعيي ملا قاله الش   ن  أ (3)فظهر /حينئذٍ  ،دون ما قاله املعرتض ،صحابواأل افعيي الش  

من  ل كلٌّ فلينز   ،ما عدا ما فرضناه (5)وهو ،وكذلك ملا قاله املعرتض ،صحيحاً  (4)حممالً 
 .(7)ته انتهىعلى ما يقتضي صح   (6)/املطلقني الكالمني

َكَمذَمإ َوَم)َ:قال ىَلَمعَمَءَأالمَالوَمَتَ ثبَأَيَملَمَ،ةَ قَمعتـَممَأَمَ الَأوَمَ،(8)صلَ الَمَرَ حَأَبَأالَمَانَما
، ال والء عليه مستقلٌّ  (10)وهو ،بىل األإاالنتساب  ن  أل ؛صح   أي على األ (9)(دَ لَمالوَم

                                                           

 .بدون )الش رح( غري(يف )ب( )قال يف الص   (1)
كتاب الش رح الص غري مل أجده مطبوعاً، ووجدته خمطوطًا يف مكتبة اجلامعة اإلسالمية إال   (2)

 أن ه انقص، ومل أجد اجلزئي ة اليت فيها كالم الر اف ع ي   هذا.  
 ب(. 47)حينئذ أن  ملا( بداية )ج/ (3)
 يف )ب( )حماًل(. (4)
 يف )د( )وهو بيان ما إذا فرضناه(. (5)
 ب(. 120)املطلقني على( بداية )د/ (6)
عبارة ابن الر  فعة هذه تقع يف قسم مل حيق ق بعد يف اجلامعة اإلسالمية، وموضعها يف  (7)

 أ(. 21/101خمطوط املطلب العايل )
أ(: )واملراد بر   األصل هنا من مل ْيس ه رقٌّ يف نفسه 58قال صاحب األنوار البهي ة )ل/ (8)

 وله(.وال يف أحد من أص
 قوله: )الولد أي( ساقط من )د(. (9)
 )وهو( ساقطة من )د(.  (10)
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ة ي  صالة احلر   أف ،م   ب يسقط والء موايل األة على األي  طراين احلر    ن  إف يضاً أو  ،فالولد مثله
 سقاط.وىل ابإلأ

 عليه. (1)يثبت :اِنوالوجه الث  
سب فال ا معلوم الن  ن كان عربيًّ أب (2)نةب /متيق  األ ةي  ن كانت حر   إ :ويف وجه اثلث

صل يف األ ن  أ (3)وأ ر،اد  ة على ظاهر الن كانت مبني  أب ةنن كانت غري متيق  إو  ،يثبت
 .(4)بة األي  لضعف حر    ؛ة فنعمي  اس احلر   الن  

َكَمذَمإ َوَم)َ:قال َمَأالَمَانَما َدَ لَمىَالوَملَمعَمَءَ المَالوَمَوتَ بَأيَ/ثَـأفَ فَمَصلَ الَمَةمَرَ حَأَمَ الَأوَمَقاَ عتَمبأ
 ليه.إه ينسب ن  أل ؛بحيح ثبوته عليه ملوايل األأي الص   (انَ جهَموَم

 ة كعكسه.ي  للحر    تغليباً  ؛حدال والء عليه أل :وقيل
  .(5)وهو ضعيف :يي ع  اف  قال الر  

 .خر عتيقاً ا واآلحدمها حرًّ أذا كان إصوير والذي قبله مثاالن ملا وهذا الت  
َتَـمذَمإ َوَم)َ:قال َبَـممَ لَمفَـمَ،دَ لمَوَمتَبَ تمَأَمفَمَةَ قَمعتـَمب َأَبدَ عَمَجَمومَزَ ا َقَمتَ عَأَهَأابَمأَمىَرَماشتـَمَرَميسَمأمَوَمَغَملَما

ءَمالمَوَمَرَ الَيمَأوَمَ،يهَ لَمعَم
َوَمنَمَمعَمَهَ فسَ نمََ(6)  .(هَ م َ أأََال 

                                                           

 يف )ب( )تثبت(. (1)
 ب(.112نة أبن( بداية )ب/)متيق   (2)
 يف )د( )وأن األصل(. (3)
(، 12/171(، وروضة الط البني )388، 13/387انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (4)

 أ(. 58واألنوار البهي ة )ل/
 (. 12/171(، وروضة الط البني )13/388انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (5)
 )والء( ساقطة من )ب(.  (6)

 أ[100]أ/
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بيه أوثبت هلذا الولد على  ،ابه عتق عليهأف ذا اشرتى الولد يف مثال املصن   إ
لكن ال  ،بيهمأق ه معت  ن  أل ؛بيهأ (1)خوة /منإن كان له إخوته إوعلى  ،قهه معت  ن  أل ؛الوالء

 (2)رحنييف الش   صح   بل يثبت والؤه هلم على األ ،ليهإ م   والء نفسه من موايل األ جيري 
؛ص   ل عن الن  ق  ون   ،(3)وضةوالر  

 ن  أال ترى أ ؛نسان ال يكون له على نفسه والءاإل ن  أل 
 .(5)بقي يف موضعه اجلري  (4)رذا تعذ  إو  ،دي   ويكون الوالء للس   ،ذا اشرتى نفسه عتقإالعبد 

كما   م   ه يثبت والؤه ملوايل األن  إف (6)أيَ(دَ لمَوَمتَبَ تمَأَمفَمَةَ قَمعتـَمب َأَبدَ عَمَجَمو َزَماَتَـمذَمإ َوَم)َ:قال
اَذَمهَم نَ إ ََثأَ َ،ءَأالمَالوَمَيهَ لَمعَمَهَأتَلَمبَمثَـمَ(9)هَأقَمعتـَمأمَوَمَبداَ عَمَاعَمابتَمَ(8)دَألَمالوَمَغَملَمبَـمَ(7)امَ لَمفَـم)سبق 

يَالذَ َءَأالمَالوَمَرَ نجَميمََهَأن َإَ فَمَ،هَأقَمعتـَمأمَوَمَهَ قَ عتَ َمَأابَمأمََ(10)ىرَماشتـَم)/ عتقه /الولدأأي الذي  (بدَمالعَم
َوَمنَمَممَ َهَ دَ ي َ ىَسَملَمعَم َونَأكَأيَمفَـم)عتقه الولد أىل نفس العبد الذي إأي َ(هَ فسَ ىلَنَمإ ََهَ م َ أأََال 
َىلَمعَمَهَ الئَ وَمب ََءَ المَوَمَيهَ لَمعَمَهَ بدَ عَمل ََونَأكَأيمَوَم)أي ملباشرته عتقه  (ءَأالمَالوَمَهَ بدَ ىَعَملَمعَمَدَ لَماَالوَمذَمهل َم
َكَمهأَموَمَ،يهَ ب َأَم ََيَ يكَمرَ الشَ ا َعَممَمنهَأمَ َدَ احَ وَمَلَ كَأََثَأرَ يمََ،بَ سَمَالنَ يف  َصَما أي كما  (هَ بَ احَ ن

                                                           

 أ(.121)من أبيه( بداية )د/ (1)
(، 10/504املراد ابلش رحني: شرحي الر اف ع ي   الكبري والص غري، انظر: الن جم الوه اج ) (2)

 (. 2/615وشرح الفصول املهم ة )
 (.12/172(، وروضة الط البني )13/390انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)
 ر(.ر  يف )د( )تق (4)
(، والن جم الوه اج 12/172(، وروضة الط البني )13/390انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (5)

 (.616، 2/615(، وشرح الفصول املهم ة )504، 10/503)
 )د(. )أي( ساقطة من  (6)
 يف )د( )فإذا(. (7)
 يف )ب( )العبد(. (8)
 يف )ب( )فأعتقه(.  (9)
 أ(.113قه( بداية )ب/)اشرتى أاب معت   (10)

 ب[100]أ/
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 .(2)الشرتاكهم يف جهة املرياث ؛سب بعضهم من بعضخوات يف الن  خوة واألاإل (1)يرث
َتَـمذَمإ َوَم)َ:قال َاحلَأبمَأمَوَمَداَ لَماَوَمهَمدَمولَمأَمفَمَةَ قَمعتـَمب َأَرَ حَأَجَمو َزَما ََعَممَمدَاجتَمقَمفَـم انَ قَمعتـَممَأَر َ وا َيف 

َالوَمذَمهَمَق َ حَم َوَممَمَدَ لَما َوَممَموَمَ،هَ م َ أأََال  َوَممَموَمَ،يهَ ب َأمََ(3)م َ أأََال  َأمََال  َوَممَم/لَ َءَأالمَالوَمفَمَ،يهَ ب َأمََيب  َ(4)ال 
 .(5)مومةمة على جهة األة مقد  بو  جهة األ ن  أل ؛بيهأيب أأي َ(هَ د َ جَم

َ(6)ىلإ ََعَأرجَ َيَمالمَوَمَ،الَ الَمَيتَ بمَل ََثأَ )أي عصبة من له الوالء  (هَ ت َبَمصَمعَمل ََثأَ )َ:قال
َوَممَم َوَمَ،هَ م َ أأََال  َمَمإَ ال َوَمىل َوَممَمل ََةَ بَمصَمعَمَالَ الَمَيتَمبمََنَ لَمَ؛يهَ ب َأمََم َ أأََال  َلَمذَمإ ََهَ د َ َجَمال   نكَأَيَما
 .(7)وقد سبق بيانه ، ملعىن االُنرارر ومبني   هذا مقر    (ءَ المَالوَموَمَبَ سَمالنَ َةَ هَمنَجَ مَ َةَ بَمصَمعَم

َوَم/مَمَكَمرَماَتَـمذَمإ َوَم)َ:قال َوَممَموَمَهَ م َ أأََ(8)ال  َوَممَمل ََءَأالمَالوَمفَمَ،وكَ لَأمَمَهَأدَ جَموَمَ،يهَ ب َأمََم َ أأََال  َهَ م َ أأََال 
َ  .(يَ جهَمالوَمَرَ ظهَمأمََيف 

 ،ولدها ولداً أف ،(9)ةه عتيقمي أو  ،بوه رقيقأو  ٍة،ق  ج مبعت   تزو   عبداً  ن  أ :لةأصورة املس
  ؟بيهأ م   أو ملوايل أه م   أ (10)فهل يكون والؤه ملوايل

                                                           

 يف )ج( )ترث(. (1)
  ب(.58انظر: األنوار البهي ة )ل/ (2)
 يف )د( )وموايل أبيه(. (3)
 ب(. 121( بداية )د/ه)ملوايل جد    (4)
  أ(.59)ل/انظر: األنوار البهي ة  (5)
 )د(.  ساقط منه وال( م   أقوله: )إىل موايل  (6)
 . (663انظر: )ص  (7)
 أ(. 48ه( بداية )ج/)موايل أم    (8)
 يف )ب( )معتقة(. (9)
 )د(.  ساقط منمه أو( قوله: )ملوايل أ    (10)
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 ن  أوهو  ،كثرون على خالفه/واأل ،لو  ف األح املصن   لة وجهان رج  أيف املس
ما هن  إف ،اجلزم به (3)يخنية كالم /الش  بل قضي   ،(2)ةبو  دالئها ابألإل ؛وىلأب األ م   أ (1)موايل

يف  امل ذكر خالفاً اغ يف الش  ب  ابن الص   لكن   ،(4)ة يف الوالء مطلقاً بو  م جهة األجزما بت قدي 
قال  ،ه مملوكوجدي  ،بيهأ م   أه وموىل م   أذا ترك موىل )إ :املوعبارة الش   ،لةأهذه املس

 (5)(وىلأه م   أموىل  :صحابنا يقولأوكان بعض ) :قال مث   (وىلأبيه أ م   أموىل  :صحابناأ
 وهذه العبارة مشعرة بضعف هذا القول.

                                                           

 يف )ج( )موىل(. (1)
الص حيح الذي عليه أ(: )هذا ما اختاره، لكن  59قال صاحب األنوار البهي ة )ل/ (2)

األكثرون الوجه اآلخر: وهو أن  موايل األب أوىل؛ إلدالئها ابألبو ة، بل مل أجد يف العزيز والر وضة 
 ذكر خالف أصاًل، بل جزما بتقديم جهة األبو ة مطلقاً(.

 ب(.113يخني اجلزم به( بداية )ب/)الش   (3)
به مبنيان على األقوى فاألقوى، ولذلك ينفرد به قال الر اف ع يي: )فإن  الوالء واإلرث  (4)

( الش رح الكبري ) (، وقال 13/389الذيكور من أوالد املعت ق، وجانب األب أقوى من جانب األم  
أيضاً: )والس بب يف ذلك أن  جهة األبو ة أقوى من جهة األ م ومة، فينجري من األضعف إىل األقوى( 

 (.13/391الش رح الكبري )

 (.12/173نظر: روضة الط البني )وا
نصي عبارة ابن الص ب اغ: )إذا ترك موىل أم  ه، وموىل أم   أبيه، وجديه مملوك، قال أصحابنا  (5)

رمحة هللا عليهم: والء موىل أم   أبيه أوىل؛ ألن  موىل أم   األب يثبت له الوالء على أبيه، والوالء الث ابت 
، وكان بعض أصحابنا يقول: موىل أم  ه أوىل؛ ألن  الوالء على األب ْينع ثبوت الوال ء ملوايل األم  

الذي ثبت على ابنه من جهة أم  ه، ومثل ذلك اثبت يف حق  ه، وما ثبت يف حق  ه أوىل مم ا ثبت يف 
حق   أبيه؛ أال ترى أن ه إذا كان البنه موىل معت ق، وله موىل كان مواله أحقي به من معت ق أبيه( 

 (.792لش امل )صا

 أ[101]أ/
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َتَـمذَمإ َوَم)َ:قال َبَ هَمدَمولَمأَمفَمَةَ قَمعتـَمب َأَبدَ عَمَجَمو َزَما تَمرَماشتـَمفَمَ،يَ نتَما
َعَأهأَمابَمأمََ(1)  ،امَميهَ لَمعَمَقَمتَ ا

َكَأرَ جَموَم نصف  ةقا معت  هن  أل (3)أي (اهَمختَ أأََ(2)ىلَم/عَمَءَ المَالوَمَصفَماَنَ هَمفسَ ىلَنَمإ ََةَ دَماحَ وَمَلَ ت
 بيها.أ

وسنوردها من غري  ،عة على ثبوت الوالءمتفر    ةف هنا مسائل حسابي  قد ذكر املصن   
ل  بني كالم املصن   ّن  إو  ،(4)بقال فصلٍ  غالبها واضح غري  ن  إف ،ف وغريه بدائرة صغريةا أ فص 

ر  على كالمه ،ىل زايدة بيانإحمتاج   من غري زايدة. فيها غالباً  (5)فأ قت ص 
o (َوَممَمىَلَ بقَميمَوَم َكَألَمعَمَم َ َالَأال   (6)ن  أ صح   أي بناء على األ (ءَ المَالوَمَصفَأن ََةَ دَماحَ وَمَل َ ى

 نسان ال يكون له على نفسه والء.اإل
o (َمَمإَ فَم َالثَـ مَمهلمَأَهَأالَأمَمَانَمكَم)أي قبلهما  (بَأالَمَاتَمن َثَألَأالثَـ وَمَ،ةَ وَ نَـألبَـأابَ َانَ ثمَلَأا

 ،دس ابلوالءوالسي  ،لث ابلفرضالثي  ،واحدة نصف املال أي وحينئذ يكمل لكل    (ءَ المَلوَمابَ 
 .(7)لة من اثننيأفاملس

                                                           

 يف )د( )فاشرتاي أاب أابمها(. (1)
 أ(.122)على أختها( بداية )د/ (2)
 )أي( ساقطة من )د(. (3)
 يف )ب( و )ج( و )د( )يقال(.  (4)
 يف )ب( )كالم املصن  ف فيها(. (5)
 يف )ب( )ألن (. (6)
 اختصارهاوهذه صورهتا:                                                   (7)

   3 3  ×2  =6 2 

 بنت هي معتقة نصفه (303)
2

3

 + ب 
1 

+1 
3 1 

  1 3 1 بنت هي معتقة نصفه 
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o (َأَانَمـكَمََبَ الَمَعدَماَبَممَمــاهَأحدَمإَ تَاتَمنَمَمإَ فَم َ(1)عَأبَأالرَ /وَمَ،بَ ـسَمـلنَ ابَمَصفَأاَالن َ هَمـــختَ ل 
َوَممَمل ََعَأبَأالرَ َونَأكَأيمَوَمَ،ءَ المَلوَمابَ   .(3()2)أي لثبوت نصف الوالء عليها هلم (م َ َالَأال 

o ((4)هَأاَلَماهلأَممَمَانَمكَمََبَ الَمَبلَماَقَماهأَمحدَمإَ تَاتَمنَمَمإَ فَم)  شكال فيه.إوهذا ال 
o (َمَمإَ فَم َعَأبَأالرَ وَمَ،بَ سَملنَ ابَ َصفَأ/الن َ َ(5)ةَ يَماقَ البَمَنتَ لبَ ل ََانَمكَم اهَمعدَمبمََبَأالَمَاتَمن

َوَممَمل ََنَأمَأىَالثَ بقَميمَوَمَ،بَ الَمَةَ والمَمَمَةَأوالمَاَمَمهَمنَـ ب َمَنَأمَأالثَ وَم)أي والء املباشرة  (ءَ المَلوَمابَ   (م َ َالَأال 
 .(6)وهذا واضح

o (ااهأَمحدَمإَ تَرَمنَاشتـَمإ َوَم)  َكَمهَمابَم)أَمحدى البنتني إأي ءَأالمَاَالوَمهلمَمَانَما
َ،ايهَمب َأَمىَلَمعَمَ(7)

َوَميهَملمَإ ََرَ انَموَم َالوَميهَملَمعَمَانَمكَمومََ،اهَمختَ أأََءَأالمَا َوَممَمل ََءَأالمَا  ن  أأي بناء على ما سبق  (اهَمم َ أأََال 
 .(8)والء نفسه خص ال جيري الش  

                                                           

 أ(.114)والريبع ابلوالء( بداية )ب/ (1)
 يف )د( )هلما(. (2)
 وهذه صورهتا: (3)

    2 2  ×2  =4 

1 أخت هي معتقة نصف أبيها (304)

2

 
 ب

1 
1 

2  +1  =3 

 1   موىل األم وهو موىل نصفها  
 

 يف )ب( )هلم(. (4)
 يف )ب( )الباقي(. (5)
 وهذه صورهتا: (6)

    2 2  ×4  =8 

1 بنت هي معتقة نصف أبيها وهي موالة نصف موالة نصفه (305)

2

 
 ب

1 
1 

4  +3  =7 

  1   موىل األم   وهو موىل نصف موالة نصفه 
  يف )د( )هلا على أبيها الوالء(. (7)
 (.671انظر: )ص  (8)

 ب[101]أ/
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o (تَمرَماشتـَمَانَ تَمابنـَم
 ،هلما عليه الوالء ابملباشرة (2)/فثبت ،أي فعتق عليهما (اهأَمابَمأمََ(1)

 بيها.أنصف  ةقا معت  هن  أل ؛الوالء (4)ختها نصفأواحدة على  لكل    (3)وثبت
o ( ََوَماهأَمحدَمإَ تَرَماشتـَمَثأ  ي فقد ثبت له والبنته الوالء على اجلد   أ (دَ اجلَمَبَأالَما

 فقط ابملباشرة.
o (يهَ ب َأمَوَمَيهَ تَمابنـَمَيَمبمََالَأالَمَانَمكَمََبَأالَمَاتَممَمفَم) ربعة للبنتنيأ ،ةمن ست   ةلأأي فاملس، 

 .(5)بألوسهمان ل
o (َوَماهأَمحدَمإلَ َ،هَ َابنَ تمَابنـَمَ(6)يَمبمََهَأالَأمَمَانَمكَمََكَمل َذَمَعدَمبمََدَ اجلَمَاتَمنَمَمإَ فَم ََيَمهَ ا  الت 

َسَميهَمب َأمََعَممَمَتهَأرَماشتـَم َخَمخرَملَأل َوَمَ،ةَ بعَما  ،وترك ابنيت ابنه ذا مات اجلدي إه ن  أي أل (ةَ سَمى
 ،(8)خرق نصفه /اآلختها موالة ابنه املعت  أمع  (7)وهي ،قة نصفهمعت   :حدامها موالتهإ

                                                           

 يف )ب( )اشرتاي أابمها فعتق(. (1)
  ب(.122)فثبت هلما( بداية )د/ (2)
 يف )ج( )ويثبت(. (3)
 )نصف( ساقطة من )ب(. (4)
 وهذه صورهتا:                 اختصارها (5)

   6 3 

 بنت (306)
2

3

 
2 1 

 1 2 بنت 

1 أب 

6

 1 2 + ب 
 

 يف )ب( )ماله البنيت أبيه(. (6)
 يف )ب( )وهذا(. (7)
 ب(. 48)اآلخر فلهما( بداية )ج/ (8)
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 ،(1)اثنان هلما /ابلفرض ،لة من ثالثةأفاملس ،ابلوالءلث والثي  ،لثان ابلفرضفلهما الثي 
لة أصل املسأربعة يف أفاضرب  ،بعفقد انكسر على خمرج الري  ،رابعاً أوسهم ابلوالء بينهما 

نصفه سهمان بوالء  ةقوملعت   ،ربعة ابلفرضأواحدة  لكل    ،وهو ثالثة تكن اثن عشر
 ،هلا سبعة (2)فيكمل ،هق نصف  عت  أ  ي لكوهنا موالة ابنه الذ ؛خرآوهلا سهم  ،املباشرة

  .(4)وصح   ،هلا مخسة (3)يكمل ،لكوهنا موالة ابنه ؛خرى سهم ابلوالءولأل
o )َىَسطَمالوَأىَوَمبَمتَالكَأرَماشتـَمفَمَ،يكالَ ممَمَخَ أمَوَمَانَ وَمبَـمأمََنَ رَهلمَأائَ رَم/حَمَ(5)اتَ نَمبَـمَثَأالمَثم

َ(7)هَأثأَلَأثَـأَقَمتَمعَمفَـمَ،(6)ااهأَمخَمأمََبَأالَمىَوَمغرَمالصَأىَوَمبَمتَالكَأرَماشتـَمَثأَ َ،امَميهَ لَمعَمَقَمتَمعَمفَـم ،اهأَمابَمأَم
أي  (هَ ارَ عسَمإلَ َ(10)يهَ لَميَعَماقَ مَالبَموَ قَمَيَـألَموَم) (9)/له لكونه فرعاً  (8)أي (لكَ لَ ابَ َيهَ ب َأَمىَلَمعَم

 ه معسر.ن  أوالفرض 
                                                           

 ب(.114)ابلفرض وسهم( بداية )ب/ (1)
 يف )ب( )فكمل(.  (2)
 يف )ب( )فكمل(، ويف )د( )فيكمل(. (3)
  وهذه صورهتا: (4)

   3 3  ×4  =12 

 معت ق نصفهبنت ابن هي معت قة نصفه ومعت قة نصف  (307)
2

3

 + ب 
1 

1 
4  +3  =7 

  5=  1+  4 1 بنت ابن هي معت قة نصف معت ق نصفه 
 )بنات( ساقطة من )د(. (5)
 يف حاشية األصل )ح االبن(. (6)
 يف )د( )ثالثة أرابعه ابمللك(. (7)
 )أي( ساقطة من )ب(. (8)
  أ(.123م( بداية )د/)له ومل يقو   (9)
 )عليه( ساقطة من )د(. (10)

 أ[102]أ/
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o (اهَأختَمأأََتهَأقَمعتـَمأَمفَم) ثالاثً أب عليه الوالء أي فثبت هلما ولأل.  
o ( َاهَمدَ والمَأمََيبَأصَ نمََقَمتَمعَمفَـمَ،مَ الَأَ(1)اتَأنَمالبـَموَمَاالبنَأوَمَبَأىَالَمرَماشتـَمَثأ) ومل  (2)أي

أي فثبت الوالء عليها  (هَأيبَمصَ نمََ(3)بَأالَمَقَمعتَمأمََثأَ )لكوهنم معسرين  ؛م الباقي عليهميقو  
 جلميعهم.
o (َمَ؛مهَأمَ أأََونَمدَأَبَ سَملنَ ابَ َهَأدَأوالمَأمََهَأثمَر َوَمَالَ وَ أمََبَأالَمَاتَماَمَمذَمإَ فَم  يَمحَ َنهَأتَمَ نَماَابَمهَمنَـ ل 

َمَ جَأَكَملَممَم بنت  ولكل    ،لالبن سهمان ،والد على مخسةأي فاملال بني األ (انهَمزء ا
 .(4)سهم
o (َمَمذَمإَ فَم َيَ ثمَلَأالثَـ َ(5)اتَأوَمخَمالَموَمَ،سَمدَأالسَ َمَ الَأَتَ ثمَر َوَمَكَمل َذَمَعدَمبمََاالبنَأَاتَما

َم ؛ىغرَمالصَ ىَوَمبَملكَأل ََاهَأثمَلَأثَـأَسَأدَأىَالسَ بقَميمَوَمَ،رضَ لفَمابَ  َثَألَأثَـأ ىبقَميمَوَمَ،يهَ ثمَلَأاَثَـأتَمقَمعتـَمأَماَمَمهَأنَـ ل 
 (يَمثَ المَثمَوَمَةَ تَ نَسَ مَ َةَألمَأَمالسَحَ صَ تمَوَمَ،ىسطَمالوَأىَوَمبَمالكَأَ(6)اهأَموَمَ،بَ َالَمتَموالمَمَمل ََسَ دَأالسَ 

وال  (8)عليهن   يصحي  خوات الربعة لألأو  ،م   سهم لأل ،ةلة من ست  أاملس (7)صلأ/ ن  أي أل
 (9)الثتنيحدى الث  إفخذ  ،وال يوافق يضاً أ والباقي سهم على ثالثة ال يصحي  ،يوافق

                                                           

 يف )د( )والبنتان(. (1)
 )أي( ساقطة من )ب(. (2)
 )األب( ساقطة من )ب(.  (3)
 وهذه صورهتا:  (4)

  5 
 2 ابن (308)

 1 بنت 
 1 بنت 
  1 بنت 

 لثني(. يف )ج( )ولألخوات الثي  (5)
 يف )ب( )وهم(. (6)
 أ(.115لة( بداية )ب/أ)أصل املس (7)
 )عليهن ( ساقطة من )د(. (8)
 . وهو خطأ الثني(يف )ج( )الث   (9)
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 لكل    ،عشر ابلفرض (1)خوات اثناولأل ،ثالثة م   لأل ،ة تبلغ مثانية عشرواضرهبا يف ست  
بقي  ،ثلثيه (2)قتاما معت  هن  أل ؛غرى سهموللصي  ،للكَبى سهم ة،يبقى ثالث ،ربعةأ/واحدة 

ومها ابنتاه الكَبى  ،قهملعت   (3)فحيث مات يكون ،اب لو كان حيًّ سهم نصيب األ
فاضرب اثنني يف مثانية عشر  ،يوافق (5)/وال ال يصحي  (4)وسهم على ابنتني ،والوسطى

 ،(7)ربعة وعشرونأخوات ابلفرض ولأل ،ةست   م   لأل ،ومنها تصحي  ،ة وثالثنيست   (6)تكن
واحدة  لكل    ،قتا ثلثيهلكوهنما معت   ؛سهمأربعة أغرى وللكَبى والصي  ،واحدة مثانية لكل   

 ؛همان الباقيان للكَبى والوسطىوالس   ،سهمأواحدة عشرة  لكل    (8)فيكمل ،سهمان
واثنان بوالء  ،مثانية ابلفرض ،حد عشر سهماً أفكمل للكَبى  ،لكوهنما مواليت املوىل

واثنان بوالء  ،مثانية ابلفرض ،غرى عشرةوكمل للصي  ،وسهم لكوهنا موالة املوىل ،املباشرة
 .(9)وسهم لكوهنا موالة املوىل ،مثانية ابلفرض ،وكمل للوسطى تسعة ،املباشرة

                                                           

 .وهو خطأ يف )ب( و )د( )اثن عشر( (1)
 وهو خطأ.يف )د( )معتقان ثلثيه يبقى(  (2)
 )يكون( ساقطة من )د(. (3)
 يف )ب( )اثنني(. (4)
 ب(.123)وال يوافق( بداية )د/ (5)
 يف )ج( و )د( )يكن(. (6)
 يف )ب( )وعشرين(. (7)
 يف )ب( )فكمل(. (8)
 وهذه صورهتا:  (9)

   6 6  ×3  =18 18  ×2  =36 
1 أم (309)

6

 1 3 6 
 أخت )صغرى( 

2

3

 1+  4 ب + 
4  +1  =5  10 

 5= 1+4 أخت )كَبى( 
 +1 

10  +1  =11 
  9=  1+  8 4 أخت )وسطى( 

 ب[102]أ/
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o (َمَمذَمإَ فَم يَاقَ البَمَثَ لَأالثَـ َاسَ خَمأمََةَأثَمالمَثمَوَمَ،بَ سَملنَ ابَ َانَ ثمَلَأالثَـ َ(1)اتَ نَملبـَملَ فَمَمَ الَأَتَ اتَما
َخأَأبقَميمَوَمَ،ءَ المَلوَمابَ  أي ومها الكَبى والوسطى  (بَ الَمَ(2)تَموالمَمَمل ََ:اهأَمدَأحَمأمََانَ سَمى
رَأخَماآلوَم)

َوَممَمل ََ:(3) َوَمبَملكَأل ََ،وهَأبأَأمَوَمَاهَأختَمأأََ(4)مهَأوَمَ،خَ َالَمال  َمَ غرَمالصَ ى َ،(5)اهَأثمَلَأثَـأ نهَأى
 ،صلها من ثالثةأ ن  أي أل ((6)يَمسعَ نَ/تَ مَ َةَألمَأَمالسَحَ صَ تمَوَمَ،ىسطَمالوَأىَوَمبَملكَأل ََثَألَأالثَـ وَم

هم    و س   والباقي وه ،ق   وال يواف (8)عليهن   (7)/وهن  ثالثة ال يصحي  ،سهمان للبنات
فاضرب ثالثة يف مخسة  ،(11)وال /يوافق (10)هم علي حي    ة ال يص   م مخس   وه ،(9)قيهاملعت  

 ،ربعنيأمخسة و  (13)لة يبلغأصل املسأاضرب احلاصل يف  مث   ،مخسة عشر (12)يكن

                                                           

  يف )د( )فللبنتان(. (1)
 يف )ب( )ملوايل(. (2)
لث للكَبى غرى منه ثلثاه والثي بوه للكَبى والصي أختاه و أخ وهم قوله: )واآلخر ملوايل األ (3)

 والوسطى( ساقط من )ب(.
 يف )د( )ومها(. (4)
 لث للكَبى(.لث والثي يف )د( )ثلثان والثي  (5)
 أ(. 49)تسعني أي( بداية )ج/ (6)
 وال توافق(. عليهن   يف )د( )ال تصحي  (7)
 )عليهن ( ساقطة من )ب(. (8)
 يف )د( )ملعتقها وهو مخسة(. (9)
 )عليهم( ساقطة من )ب(. (10)
 ب(.115)يوافق فاضرب( بداية )ب/ (11)
 يف )ب( و )د( )تكن(.  (12)
 يف )ب( و )د( )تبلغ(. (13)

 أ[103]أ/
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قن عت  أ لكوهنن   ؛وهلن  تسعة ابلوالء ،واحدة عشرة لكل    ،ثالثون ابلفرض (1)/للبنات
واحدة ثالثة  فيكمل لكل    ،مخاس الباقي وهي تسعةأخذن ثالثة أفي ،مخاسهاأثالثة 

فحيث  ،نيب لو كاان حي  ة لالبن واألان الباقيان ومها ست  س  م  واخل   ،عشر ابلفرض والوالء
ق االبن الكَبى ومعت   ،فنصيبه هلما ،ب الكَبى والوسطىق األومعت   ،قهماماَت يكون ملعت  

عليهما  ومها اثنان ال يصحي  ،ب ثالثة للوسطى والكَبىفنصيب األ ،ب  غرى واألوالصي 
للبنات ابلفرض  ،ومنها تصحي  ،ربعني تبلغ تسعنيأفاضرب اثنني يف مخسة و  ،وال يوافق

 ،ةواحدة ست   لكل    ،بوالء املباشرة مثانية عشر وهلن   ،واحدة عشرون لكل    ،ونستي 
 لكل    ،امليتة م   س األق مخ   ب الذي هو معت  قتا األلكوهنما معت   ؛ةست   (2)وللوسطى والكَبى

 ؛يضاً أوللكَبى سهمان  ،وللوسطى مثلها ،فكمل للكَبى تسعة وعشرون ،واحدة ثالثة
 ،(3)غرى سهمان لذلكوللصي  ،م   س األق مخ   قة ثلث االبن الذي هو معت  لكوهنا معت  

ب سهمان نصيب األ يوبق ،غرى مثانية وعشرونوللصي  ،حد /وثالثونأفكمل للكَبى 
ومها  ،(4)قهىل معت  إوحيث هو ميت فينتقل  ،ق ثلث االبنلكونه معت   ؛الو كان حيًّ 

فكمل للكَبى اثنان وثالثون  ،وللوسطى سهم ،للكَبى سهم ،الكَبى والوسطى
وسهم  ،ققة املعت  سة لكوهنا معت  ومخ   ،ة بوالء املباشرةوست   ،عشرون ابلفرض ،(5)/سهماً 

ة بوالء وست   ،عشرون ابلفرض ،وكمل للوسطى ثالثون سهماً  ،قق املعت  قة معت  لكوهنا معت  
وكمل  ،قق املعت  قة معت  وسهم واحد لكوهنا معت   ،قاملعت   (6)قةوثالثة لكوهنا /معت   ،املباشرة

                                                           

 أ(.124)للبنات ثالثون( بداية )د/ (1)
 لكل    ،امليتة م   س األق مخ   ب الذي هو معت  قتا األلكوهنما معت   ؛ةقوله: )والكَبى ست   (2)

 وللوسطى( ساقط من )ب(. ،فكمل للكَبى تسعة وعشرون ،واحدة ثالثة
 يف )ب( و )د( )كذلك(.  (3)
 (.ه  ي  ق  ت  ع  يف )ب( )م   (4)
 ب(.124)سهماً عشرون( بداية )د/ (5)
 أ(.116ق( بداية )ب/قة املعت  )معت   (6)

 ب[103]أ/
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قة وسهمان لكوهنا معت   ،ة بوالء املباشرةوست   ،عشرون ابلفرض ،غرى مثانية وعشرونللصي 
 . (1)قاملعت  
o ) َ(هَأقَمعتـَمأمَوَمَبداَ عَمَبَأىَالَمرَماشتـَمَثأَ )فعتق عليهما  (2)أي (اهأَمابَمأمَََيَمرَماشتـَمَنتَ ب َوَمَابن 

منهما  وثبت لكل ٍ  ،ب والء املباشرةواحد من االبن والبنت على األ أي فقد ثبت لكل   
 ؛يضاً أعلى العبد  (3)وثبت هلما الوالء ،ق نصف أبيهلكونه معت   ؛خر الوالءعلى اآل

 قه.قا معت  لكوهنما معت  
o (امَمهلمَأَهَأالَأمَمَانَمكَمََبَأالَمَاتَممَمفَم)  لة من أأي فاملس (بَ سَملنَ ابَ )أي لالبن والبنت
 .(4)وسهم للبنت ،سهمان لالبن ،ثالثة
o ( ََمَ؛هَ تَ ونَابنَمدَأَهَأوالمَمَمَالبنَ َهَأالَأمَمَانَمكَمََدَأــبالعَمَاتَمـمَمَثأ ا ّن  إأي /َ(قَ ـالعتَ َةَأبَمصَمعَمَهَأنَ ل 

مع ه ن  أل ؛قق املعت  ال لكونه معت   ،قرثه من جهة كونه عصبة املعت  إ ن  رث به ألاختص  اإل
 البنت من املرياث. ت  م  ر  فلهذا ح   ،قق املعت  رث ملعت  إق ال وجود عصبة املعت  

                                                           

 اختصارها                                                       وهذه صورهتا:  (1)
   3 3  ×15 = 45 45 × 2 = 90 90 45 

 )صغرى( بنت (310)
2

3

 1+2 ب + 

10  +3  =13 

+3 

26 +2 28 14 

 13=3+10 )كَبى( بنت 

+3 

26+3=29 +3 32 16 

  15 30 1+ 29=3+26 13=3+10 )وسطى( بنت 
 يف )د( )أابمها فأعتق(. (2)
 يف )د( )هلما على العبد الوالء(. (3)
 وهذه صورهتا: (4)

  3 

 2 ابن (311)

 1 بنت 
 

 أ[104]أ/
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o )أي  (بَ لَميَلَ اقَ البَموَمَ،صفَأالن َ َنتَ لبَ لَ نتا َفَمب ََكَمرَمتـمَوَمَبَ الَمَبلَمقَمَاالبنَأَاتَمنَمَمإ َوَم
 .(2)من اثنني (1)لةأ/فاملس
o (َمَمإَ فَم َخَمقَمفَـمَ(3)هَأعدَم/بَمَبَأالَمَاتَمن َصفَأالن َ َنتَ لبَ لَ فَم ابنَ َنتَمب َوَمَنتاَ ب ََفَملَ د

َ،ءَ المَلوَمابَ َنتَ لبَ ل ََهَأصفَأن ََونَأكَأيمَ ،الالَ َثَألَأثَـأَىبقَميمَوَمَ،سَأدَأالسَ َاالبنَ َنتَ ب َل َوَمَ،بَ سَملنَ ابَ 
َمَهَأصفَأن َوَم َيفَالن َ يهَمخَ أمََةَأوالمَمَمَيَمهَ وَم)ا لو كان حيًّ  (4)نأأي  (ايهَمخَ ل   ءَمالمَالوَمَنَ لَمَ؛صفَ ا

َ(5)ةَأوالمَاَ/مَمهَمنَـ لَمَ؛ياقَ البَمَصفَمن ََكَمل َذَمب ََثَأّتمَ فَـمَ،هَ ىَابنَ لَمعَمَتَمبَمثَـمَبَ ىَالَملَمعَمَتَمبَميَثَـمالذَ 
َلَ اقَ البَمَونَأكَأيمَوَمَ،الوىلمَ َاثنمَمَ َةَألمَأَمالس حَ صَ تمَوَمَ،الالَ َيتَ بَمي صل أ ن  أي أل (رَمشَمَعَمن

ومها  ،قيهيبقي سهمان ملعت   ،وسهم لبنت االبن ابلفرض ،ثالثة للبنت ،ةلة من ست  أاملس
خر الذي هو هم اآلويبقي الس   ،خرآ خذ البنت سهماً أفت ،اواالبن لو كان حيًّ  ،البنت

فانكسر على خمرج  ،بيهأقة نصف لكوهنا معت   ؛ىل البنت نصفهإفيعود  ،نصيب االبن
للبنت  ،ومنها تصحي  ،ة يكن اثن عشرلة وهو ست  أفاضرب اثنني يف أصل املس ،صفالن   
لكوهنا  ؛يضاً أوللبنت سهمان  ،يضاً أ (6)ولبنت االبن سهمان ابلفرض ،ة ابلفرضست  
والباقي وهو سهم  ،خرق ه  اآليب معت  أقة نصف خر لكوهنا /معت  آوسهم  ،قة نصفهمعت  

                                                           

 أ(. 125)فاملسألة من( بداية )د/ (1)
 وهذه صورهتا:            اختصارها (2)

   6 2 

1 بنت (312)

2

 3 1 

1 أب 

6

 1 3 + ب 
 

 ب(. 49)بعده فقد( بداية )ج/ (3)
 ن( ساقطة من )د(. أ) (4)
 ب(.116)موالة املوىل( بداية )ب/ (5)
 قوله: )ابلفرض أيضاً وللبنت سهمان( ساقط من )د(. (6)

 ب[104]أ/
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 ،ولبيت املال سهم ،ولبنت االبن سهمان ،سهمأفكمل للبنت تسعة  ،لبيت املال
 .(2()1)وصح  

َم) :فوقول املصن     .بيهأا موالة نصف هن  أل :وصوابه ،ليس جبيد ٍ  (الوىلمََةَأوالمَاَمَمهَمنَـ ل 
o َــمَ َنَ تَمرَ ــحَأَانَ ختَم)أَأ َمَمهأَماوَمــبمَأمَوَمَم َ أأَوَمَبَ أَمن َرَمـاشتَمفَمَ(3)انَ وكَمــلَأا اَمَمــهَأادَمــحإَ ت
ومل يكن  ،عاقبو على الت  أ ،معاً  (5)أي(َمَ الَأوَمَبَأالَمَاتَممَمفَمَ،مَ ىَالَأخرَمالَأوَمَ،(4)بَم/الَم

 ة.بينهما زوجي  
o )ََالَ نَمَميَمَ اقَ البَموَم ،ينَ وَمبَـمنَالَممَ َدَ احَ وَمَل َ كَأََالَ نَمَممَ َبَ سَملنَ ابَ َانَ ثمَلَأاَالثَـ مَمهلمَأَانَمكَم

 .(6)(هَ قَ عتَ مَأاَلَ مَمنهَأمَ َدَ احَ وَمَل َ كَأ
                                                           

 ( ساقطة من )د(.)وصح   (1)
 وهذه صورهتا: (2)

   6 6  ×2  =12 
1 بنت ابن (313)

6

 1 2 
1 بنت 

2

 
 ب

3  +1 
1 

8  +1  =9 
  1   بيت املال 

)و ت ص وير  املسألة: فيما إذا كانوا مجيعاً كف اراً فخرج إليه الولدان مسلمني، مث  قال الر اف ع يي: (3)
ن ا الوالدين، وفيما إذا  غ ر  عبٌد بري ة أمة فنكحها وأولدها على ظن   احلري ة ولدين( الش رح  ق  ق  اسرت 

 (.2/123) اجمليب القريب (، وانظر: فتح13/398الكبري )
 ب(.125( بداية )د/)األب واألخرى (4)
 )أي( ساقطة من )ج(. (5)
 هذه صورة مسألة األب:  (6)

    3 
 بنت )معتقة األب( (314)

2

3

 
 2=  1+  1 + ب

 )  1  بنت )معتقة األم  
= 
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  :ة قائمةوجي  عاقب والز  ن ماَت على الت  إف
 لكل    ،ومثانية لالبنتني ،وجثة للز  ثال ،لة من اثن عشرأسملفا الً و  أ مي ن ماتت األإف
 .(1)سهمأفيكمل هلا مخسة  ،هاق  يبقي سهم واحد ملعت   ،ربعةأواحدة 

من أربعة وعشرين، ثالثة للز وجة، وست ة عشر  (2)وإن مات األب أو اًل /فاملسألة
  .(3)ثة عشر سهماً فيكمل هلا ثال ،باأل ة  قملعت   للبنتني، والباقي وهو مخسة أسهم

                                                           

= 

:  وهذه صورة مسألة األم  
    3 

 بنت )معتقة األب( (315)
2

3

 
 1 

 )   2=  1+  1 + ب بنت )معتقة األم  
(1)  :  وهذه صورة مسألة األم  

    12 
1 زوج (316)

4

 3 
 بنت )معتقة األب( 

2

3

 
 4 

 )   5=  1+  4 + ب بنت )معتقة األم  
 أ(.117)فاملسألة من( بداية )ب/ (2)
 وهذه صورة مسألة األب:  (3)

    24 
1 زوجة (317)

8

 3 
 بنت )معتقة األب( 

2

3

 
 13=  5+  8 + ب

 )   8  بنت )معتقة األم  
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o (بَ سَمابلنَ َصفَمالن َ َ،ااهل َممَمَيعَمىَجمَمخرَمتَالَأثمَر َوَمَ(1)يَ ختَمىَالَأحدَمإَ تَاتَمنَمَمإَ فَم،َ
 .(ءَ المَلوَميَابَ اقَ البَموَم

والباقي لكوهنا  ،صف ابلفرضالن    ،ماهلا ها مجيع  خت  أورثت  م   قة األذا ماتت معت  إ
 .(2)وهذا بال خالف ،بيهاأمعتقة 
صف والن    ،صف ابلفرضالن    ،ختهاأورثتها  م   قة األب قبل معت  األ قةن ماتت معت  إف

ه أاب ىذا اشرت إه /م   أمن عليه الوالء ملوايل  ن  أيف  صح   على األ ءً بنا ،حيحابلوالء على الص  
 يسقط. وال ،ه على حالهم   أوالء نفسه ملوايل  ىيبق

 .(3)باأل ةمشرتيفال والء هلا على  ،ه يسقطن  إ :اِنن قلنا ابلث  إف
ا لو اشرتت م  أ ،بعلى شرى األ م   م شرى األن لو تقد  أا يكون ّن  إما ذكره  :تنبيه

ب ال يثبت هلا الوالء على بعد عتق األ م  خرى األاشرتت األ مث   ،(4)بمها /األاحدإ
م   ال يثبت عليه الوالء ملوايل األ قاً و معت  أا رًّ بوه حأمن كان  ن  أل ؛ختهاأ

(5). 
o (تَمرَمنَاشتـَمإ َوَم

َمماتَمَثأَ َ،مَ تَالَأاتَممَمفَمَ،هَأتقَمعتـَمأَماَوَمهأَمابَمأمََمَ الَأَتَ رَماشتـَمَثأَ َ،امَمهَأمَ أأََ(6)
؛َءَ المَلوَميَابَ اقَ البَمَصفَأن َوَمَ،بَ سَملنَ ابَ َةَ يتَمالَمَالَ مَمَصفَأن ََةَ يَماقَ لبَمل ََانَمكَمََ،اهأَماحدَمإ َ ثأَ َ،بَأالَم

                                                           

 أي بعد موت األبوين.  (1)
 (.10/503(، والن جم الوه اج )520انظر: احملر ر للر اف ع ي   )ص  (2)
(، والش رح 18/98فرتث الن  صف ابأل خو ة، والباقي لبيت املال، انظر: احلاوي الكبري ) (3)

 (.13/399الكبري للر اف ع ي   )
 أ(.126)األب مث ( بداية )د/ (4)
 ب(.63انظر: األنوار البهي ة )ل/ (5)
 يف )ب( )اشرتاي(. (6)

 أ[105]أ/
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ءَمالمَالوَم/َامَميهَ لَمعَمَم َ لَأل ََنَ لَمَكَمل َذَموَمَ،ات َموالمَمَمَصفَ ن ََةَأوالمَاَمَمهَمنَـ لَم
َلَ كَأفَمَ،اهأَمابَمأَماَهَماقَ عتَمب َ َ(1)

ََ(2)ىخرَمل لَأَةَ والمََمَموىلمَمَمَةَ دَماحَ وَم  .(الَ الَمَيتَ بَميَلَ اقَ البَموَم ،صفَ َالن َ يف 
 ،هما عتقت عليهمام  أختان ا اشرتت األم  ه ل  ن  أ :يانهبو  ،مجالإف يف كالم املصن   

عتقته فقد ثبت هلا أابمها و أ مي ذا اشرتت األإف ،عليها مباشرة (3)الوالء/ وثبت هلما
  :وحينئذٍ  ،ه الوالء على ابنتيهااي  إعتاقها إب

وال توارث  ،فاملال بينهما نصفني ،ورثها االبنتان ابلفرض والوالء مي ذا ماتت األإف
 .(4)كاح مبلك اليمنيرتفاع الن   إل ؛بوينبني األ
 ،هتقمعت   (5)قتاما معت  هن  أل؛ /ابلفرض والوالء يضاً أب بعدها ورثه ابنتاه ذا مات األإف

 .(6)فاملال بينهما نصفني

                                                           

 أ(. 50)الوالء إبعتاقها( بداية )ج/ (1)
 يف )ج( و )د( )األخرى(. (2)
 ب(.117)الوالء عليها( بداية )ب/ (3)
(4)  :  وهذه صورة مسألة األم  

   3 3  ×2  =6 2 

 بنت هي معت قة نصف أم  ها (318)
2

3

 + ب 
1 

+1 
3 1 

 1 3 1 معت قة نصف أم  هابنت هي  
 

 يف )ب( )معتقا معتقته(، ويف )ج( )معتقتا معتقه(.  (5)
 وهذه صورة مسألة األب: (6)

   3 3  ×2  =6 2 

 بنت هي معت قة نصف معتقة أبيها (319)
2

3

 + ب 
1 

+1 
3 1 

 1 3 1 بنت هي معت قة نصف معتقة أبيها 
 

 ب[105]أ/
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م   والباقي لأل ،لثانكان للبنتني الثي    الً و  أب ن مات األإف
(1()2). 

 ،بيهاأقة معت  قة معت   (3)اهن  أل ؛خرىواحدة منهما الوالء على األ ختان فلكل   ا األم  أو 
ونصف الباقي  ،ابلفرض (5)صفالن   / خرىبوين ورثت األبعد األ (4)فمن مات منهما

م   لأل ن  وذلك أل ،ا موالة نصف موالهتاهن  أل ؛ابلوالء
 فكلي  ،ابمهاأعتاقها عليها الوالء إب (6)

 م،سهأربعة أعلى فاملال  ،لبيت املال والباقي ،صفخرى يف الن   واحدة موالة موالة األ
 .(8)لبيت املال (7)وواحد ،ختثة لألثال

                                                           

 وهذه صورهتا:  (1)
   3 

 بنت  (320)
2

3

 
1 

 1 بنت 
  1 ب معت قة 

والوالء، فاملال بينهما نصفني كما سبق  ابلفرض االبنتان ورثتها بعده األمي  ماتت فإذا (2)
 (. 318تصويرها يف اجلدول رقم )

ما(. (3)  يف )د( )ألهن 
 يف )د( )منها(. (4)
 ب(.126)الن  صف ابلفرض( بداية )د/ (5)
 ويف )د( )ألن  األم   عليها(.يف )ب( )ألن  لألم   عليهما(،  (6)
 )وواحد( ساقطة من )د(. (7)
 وهذه صورهتا:  (8)

    2 2  ×2  =4 

1 أخت (321)

2

 
 ب

1 
+1 

2  +1  =3 

 1   بيت املال 
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o (َاشتـَمإ َوَم ختني لأل (2)أي فيثبت (اهَأقَمعتـَمأمََثأَ َ،اهأَمابَمأمََِب  َ جنَمأمََعَممَمَ(1)مَ الَأَتَ رَمن
 ب وعليهما.على األ م   واأل جنب   ولأل ،(3)هماأم   لى عالوالء 
o ( َمَ الَأوَمَبَأالَمَاتَممَمَثأ)  ًعاقب.و على الت  أ أي معا 

 .(4)وابقيه ابلوالء ،ةثلثاه ابلبنو   ،فماهلا للبنتني الً و  أ مي ماتت األن إف
 .(6()5)وهلما نصفه ،نصفه جنب   وابقيه لأل ،ةب فلهما ثلثا ماله ابلبنو  ن مات األإف

                                                           

 )األمي( ساقطة من )د(. (1)
 يف )ب( و )د( )فثبت(. (2)
 يف )د( )أبيهما(. (3)
 (.318وتصويرها تقد م يف اجلدول رقم ) (4)
 وهذه صورهتا:  (5)

    3 3  ×4  =12 
 بنت (322)

2

3

 
 ب

1 
1 

4  +1  =5 
 5=  1+  4 1 بنت 
  2   معت ق نصفه )وهو األجنب( 

مل يذكر الش ارح ما لو مات األب أو اًل، مث  األمي، وقد ذكرها صاحب األنوار البهي ة  (6)
أ( فقال: )فإن مات األب أو اًل كانت من ست ة، أربعة للبنتني ابلفرض، والباقي لألم   64)ل/

 ولألجنب   ابلوالء، لكل   واحد سهم(، وهذه صورهتا: 
   3 3  ×2  =6 

 بنت (323)
2

3

 
1 2 

 2 1 بنت 
 معت قة نصفه )وهي أمي البنتني( 

 1 ب
1 

 1 معت ق نصفه )وهو األجنب( 

 (.318فإذا ماتت األمي ورثتها االبنتان ابلفرض والوالء، كما سبق تصويرها يف اجلدول رقم )
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o ( ََعَأبَأوالرَ َ،ِب  َ جنَملَمل ََعَأبَأالرَ وَمَ،بَ سَملنَ ابَ َصفَمىَالن َ خرَمالَأَتَ ثمَرَ اَوَمهأَماحدَمإَ تَاتَممَمَثأ
َهَمئَ الوَمب ََهَأقَ حَ ستَمتمََمَ الَأَتَ انَمكَمََرَأخَماآل َمَميَماقَ البَمَهَ ذَ هَموَمَ،اهأَمابَمأَما َذَأخَأأتَمفَـمَ،م َ الَأَصفَ ن ََةَأوالمَة
  .(2)(الَ الَمَيتَ بمَل ََ(1)ياقَ البَموَم،َ/كَمل َذَمَصفَمنَ 

 ،صف ابلفرضخت الباقية الن   ورثت األ (4)بويهاأختني بعد حدى األإ (3)ذا ماتتإ
لو كانت  م   لأل/ خر وهوبع اآلالري  ىيبق ،بيهاأق نصف ه معت  ن  أل ؛ابلوالء بع  الري  (5)جنبي واأل
ىل هذه إمن بع وهو الثي فيعود نصف الري  ،ومها البنتان ،اه  ي   ق  ىل معت  إفبعد موهتا يعود  ًة،حي  

 ،ىل البنتنيإيرجع  م   وما لأل ،مي واأل (6)جنبي وهو األ ،هاؤ ىل من له والإة امليتة وحص   ،الباقية
 .(8) وهكذا فيدور وال ينقطع ،م   واأل جنب   ىل األإ (7)امليتة/ ةوحص  

                                                           

 أ(.118)والباقي لبيت( بداية )ب/  (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

    2 2  ×4  =8 

1 أخت (324)

2

 

 ب

1 

1 

4  +1  =5 

 2   معت ق نصف األب )األجنب( 

 1   بيت املال 
 

 يف )د( )مات(. (3)
 يف )د( )أبوها(. (4)
 يف )د( )واألختني(. (5)
 يف )د( )األختني(. (6)
 أ(.127)امليتة إىل( بداية )د/ (7)
 (.13/400قال الر اف ع يي: )ولذلك مس   ي  سهم الد و ر( الش رح الكبري ) (8)

، وقد عر فه األستاذ  أبو منصور كما نقله عنه السيبك يي يف االبتهاج ويأسم ىَهذاَبدمو رَالوالء
( بقوله: )أن خيرج من مال امليت نصيب معلوم إىل ميت آخر؛ ملا يستحقيه 730، 729)ص 

= 

 أ[106]أ/
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 ؛(3)يف بيت املال (2)لع  جي   :(1)ادد  قال ابن احل   ،وفيما يفعل به وجهان) :وضةقال يف الر  
عن  (4)يي َب   ف الط  ل  بو خ  أونقله  ء،اله بنسب وال و  ه ال ْيكن صرف  ن  أل

                                                           

= 

عليه، مث  يرجع ذلك الن صيب  أو بعض ه إىل امليت األو ل؛ بوالئه أيضًا عليه، فذلك الس هم بوالئه 
 العائد على امليت األو ل هو سهم الد و ر، وبه يقع الد و ر؛ ألن ه قد دار بينهما(.

ي يف الت هذيب )ص 621وبنحوه عر فه ابن  اجملدي يف الكايف )ص   (.343(، والك لو ذ اِن 

 وال يتحق ق الد و ر يف املسألة إال بثالثة شروط هي: 

 أن يكون املعت ق اثنني فصاعداً. -1

 أن يكون يف املسألة ميتان فصاعداً.  -2

 أن ال يكون الباقي من الورثة حائزاً ملال امليت.  -3

 فإن اختل  أحد هذه الشيروط فال د و ر. 

(، واالبتهاج 12/182ضة الط البني )(، ورو 13/402انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   )
 (.621(، والكايف البن اجملدي )ص 729للسيبك ي   )ص 

َاحلمد اد: (1) ي، املصر يي، الش هري اببن  ابن هو أبو بكر حمم د بن أمحد بن حمم د الك ن اِن 
حمم د بن ه، صاحب كتاب الفروع ال م ول د ات، وكتاب الباهر، مسع من 264احل د اد، ولد سنة 

يب   والن س ائ ي   وغريمها، تويف سنة   ه. 345ه، وقيل: سنة 344ع ق ي ل الف ر اي 

ن و ي    الش افعي ة وطبقات ،(114رقم  3/79) للسيب ك ي    الكَبى الش افعي ة طبقات: انظر  لإل س 
ب ة قاضي البن الش افعي ة وطبقات ،(361رقم  1/192)  (.84رقم  1/104) ش ه 

 يف )د( )وجيعل( بزايدة الواو. (2)
 أ(.74انظر: الفروع املول د ات البن احلد اد )ل/ (3)
هو حمم د بن عبد امللك بن خ ل ف، الس ل م يي، الط َب  يي، صاحب   أبوَخملمفَالط بم ي : (4)

، وروى  اد ي   كتاب الك ن اي ة وكتاب شرح امل فت اح البن الق اص، أخذ عن الق ف ال وأيب منصور الب  غ د 
 ه.470عنه أبو الفتح املو ف ق بن عبد الكرمي اهل ر ويي، تويف سنة 

= 
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 .(2)انب  ليه ْييل كالم ابن الل  إو  ،(1)صحابكثر األأ
ويقسم املال على ابقي  ،ن مل يكنأوجيعل ك ،منوهو الثي  ئر،اهم الد  الس   (3)يقطع :اِنوالث  
 .(4)جنب   وسهمان لأل ،خت الباقيةمخسة لأل ،وهو سبعة ،هامالس   
 ،ندخله يف حساب الوالء صف والالن   (6)ن نفردأالوجه  :وقال (5)مام الوجهنياإل ف  وزي  

                                                           

= 

ني ي وابن  انصر الد  ين والس ل م يي: بفتح الس   م، هكذا ضبطها الس معاِن   املهملة، وسكون الال 
ني.  ب ة وابن  ح ج ر، و و ه م  اإل سن و يي فضبطها بضم   الس    وابن  قاضي ش ه 

رقم  4/179) للسيب ك ي    الكَبى الش افعي ة (، وطبقات7/111األنساب للس مع اِن    ): انظر
ن و ي    عي ةالش اف وطبقات ،(334 ت ب ه البن انصر الد  ين  ،(760رقم  2/58) لإل س  وتوضيح ال م ش 

ب ة قاضي البن الش افعي ة (، وطبقات5/141) ، ، وتبصري ال م نت به بتحرير (221رقم  1/280) ش ه 
ب ت ه البن حجر )  .(2/745ال م ش 

(، 12/181، وروضة الط البني )(13/401) الكبري للر اف ع ي    انظر الن قل عنه يف: الش رح (1)
 (. 728واالبتهاج للسيبك ي   )ص 

قال ابن اللب ان : )فاجعل ذلك لبيت املال ألن ه ال مستحق له ابلوالء؛ إذ كان قد خرج  (2)
ائر( اإلجياز )ص   (. 579منها وعاد إليها ويسم ى هذا: الس هم الد 

 يف )ب( )ينقطع(. (3)
 ا: وهذه صورهت (4)

    2 2  ×4  =8 ← 7  

1 أخت (325)

2

 
 ب

1 
1 

4  +1  =5 

 2   معت ق نصف األب )األجنب( 
 

 (. 19/304انظر: هناية املطلب ) (5)
 يف )ب( )أن تفرد وال يدخله(، ويف )د( )أن يفرد النصف وال يدخله(. (6)
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 (3)وما ،جنب   ونصفه لأل ،م   فنجد نصفه لأل ،ابلوالء حق   املست   (2)صفيف الن    (1)نظرنو 
 ن  أفحصل  ،جنب   ونصفه لأل ،م   نصفه لأل (4)مهااحدإ نصيب مث   ،ختنيىل األإيصري  م   لأل

خت ثة لألثال ،سهمأة املال على ست   (5)جعليف ،ختضعف ما لأل جنب   ما لأل
 (6)من/ لثانوهلا الثي  ،لثفحصل له الثي  ،سهمان جنب   ولأل ،خت سهملأل ىيبق ،ابلفرض
ي ز  وهبذا قطع الغ  ، (8()7)اجلملة  .(10)ىانته ((9)ايل 

                                                           
 يف )د( )وتنظر(. (1)
 )النصف( ساقطة من )ب(. (2)
، نصفه إحدامها نصيب مث   األختني، إىل يصري لألم    قوله: )وما (3) لألجنب(  ونصفه لألم  

 ساقط من )ب(.
 يف )ج( )أحدمها(. (4)
 يف )ج( )فتجعل(. (5)
 ب(.50)من اجلملة( بداية )ج/ (6)
 (.19/305انظر: هناية املطلب ) (7)
 وهذه صورهتا:  (8)

َاختصارها اجلامعة 1 3    

    2 4←3 6 3 
1 أخت (326)

2

 
 ب

1 
1 

1 3+1=4 2 
 1 2 2   معت ق نصف األب )األجنب( 
    مسألة الوالء مسألة الفرض    

اد فقال: يصرف إىل بيت املال؛ لتعذير مصرفه  (9) ي: )وقد غلط فيه ابن احلد  قال الغ زايل 
، وشيء إىل األخت  بسبب الد و ر، وهذا فاسد؛ ألن ه يف كل   كر ة يدور يرجع منه شيئان إىل األجنب  

احلي ة، ال يتعد امها، فيقسم بينهما أثالاثً، وتصحي املسألة من ست ة، لألخت ثالثة بكم األ خو ة، 
، هلا سهم، ولألجنب   سهمان، فقد حتصل األخت من الن سب والوالء  والباقي بينها وبني األجنب  

قسمة ما ذكرانه قطعاً( البسيط، بتحقيق: أمحد البالدي )ص على أربعة أسهم( مث  قال: )فطريق ال
871 .) 

 (. 12/181انظر: روضة الط البني ) (10)
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 .(1)يف بيت املال/ ف من جعلهوهو يقتضي ترجيح ما جزم به املصن   
ي ز  مام والغ  وعلى ما قاله اإل سهمان  ،ثةهي من ثال :(3)قولفت ،لةأتصر املسخت (2)ايل 

 .جنب   وسهم لأل ،ختلأل
o (َ َقَمحلمَ َثأَ َ،هَأدَأي َ سَمَهَأقَمعتـَمأمَوَمَ،بدَأالعَمَمَمسلَمأَمفَمَ،ايَ م َ ذَ َبداَ عَمَيَ م َ ذَ َىرَماشتـَمَ(4)نإ َوَم/

ِبَمسَأفَم،َ/ربَ احلَمَارَ دَمب ََيَ م َ الذ َ 
َل َ كَأل ََتَمبَمثَـمَ،هَأقَمعتـَمأمَوَمَ،قَأعتَمالَأَبدَأالعَمَاهَأرَماشتـَمفَمَ،قَ اسّتأَ وَمَ،(5)

نَإ َوَمَ،قَأعتَمالَأَبدَأالعَمَهَأثمَر َوَمَاتَممَموَمَيَ م َ الذ َ َمَمسلَمأَمنَإَ فَمَ،(6)هَ بَ احَ ىَصَملَمعَمَءَأالمَالوَم امَمنهَأمَ َدَ احَ وَم
َكَمالذَ َهَأثمَر َوَمَبدَأالعَمَاتَممَم  ،خرلآل واحد منهما صار موىلً  كل    (7)ن  أي ألَ(ايَ م َ ذَ َانَمي

                                                           

بعد أن ذكرا اخلالف يف سهم الد و ر ختما  -الر افعي والن ووي  -وذلك ألن  الش يخني  (1)
الش اف ع ي   على أن  سهم الد ور املسألة بقوهلما: )على أن  أاب خ ل ٍف الط َب ي  قال: أكثر أصحاب 

اد وإىل ترجيحه ْييل كالم ابن  الل ب ان( الش رح الكبري ) (، 13/401لبيت املال كما ذكره ابن احل د 
 (.12/181وانظر: روضة الط البني )

حه( قال سبط املاردين   بعد أن ذكر قول ابن احل د اد: )ويف كالم الش رح والر وضة إْياٌء لرتجي
 (.2/626شرح الفصول املهم ة )

رأاي بث اإلمام والغ زايل   قوي  -رمحهما هللا  -وقال يف موضع آخر: )وكأن  الر اف ع ي  والن ووي  
جيح(  .(2/629) املهم ة الفصول شرح املدرك فأمسكا عن الت صريح ابلرت 

: )وتبعه الغ زايلي يف ذلك، وهو املختار( وأم ا السيبك يي فقال بعد أن ذكر قول اإلمام اجل و ين   
 (.728االبتهاج يف شرح املنهاج )ص 

 يف )د( )اإلمام الغزايل(. (2)
 يف )د( )فيقول(. (3)
 ب(.118)وإن اشرتى( بداية )ب/ (4)
 ب(.127)فسب واسرتق( بداية )د/ (5)
 يف )ب( )اآلخر فإن أسلم(، ويف )د( )صاحبه فإذا أسلم(. (6)
 )ألن ( ساقطة من )ب(. (7)

 ب[106]أ/
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فلو كاان  ،يديقال للت   ،صويرف للت  يف كالم املصن    يي م   والذ    ،خوينرث األاكتو فيتواراثن  
 يي م   ولو مل يلحق الذ    ،كم كذلكحلفا ،و ابلعكسأ ،ايًّ ا والعبد ذم   د حربيًّ ي   و الس  أ ،نيحربي  

  ،قواشرتاه العبد املعت   ،لنقض العهد ؛مامه اإلفاسرتق   ،نقض العهد (1)بدار احلرب لكن
 .(2)كان احلكم كذلك

o (هَأعَممَمَرَ خَمآوَمَبدَأالعَمَاهَأرَمنَاشتـَمإ َوَم)  مع  ق  املعت   العبد   ق  املسرت   الكافر   ىن اشرت إأي و
 خر.آرجل 
o (مَمسلَمأمَوَمَاهَأقَمعتـَمأمَوَم) أي من غري عصبة نسب وال  (اتَممَموَم) ق  املسرت   (3)أي الكافر

 .(4)عتقاهأما هن  أل ؛أي نصفني (هَ يكَ رَ شَموَمَبدَ لعَمل ََهَأالَأمَمفَم)صاحب فرض 
o (هَأوالمَمَمَصفَ َنَ وىلمَمَمَهَأنَ لَمَ؛هَ يكَ رَ شَمل ََهَ الَ مَمَصفَأن ََانَمكَمََكَمل َذَمَعدَمبمََبدَأالعَمَاتَمنَمَمإَ فَم، 

 .(5)(الَ الَمَيتَ بَميَلَ اقَ البَمَانَمكَموَم

                                                           

 يف )ب( )ولكن( بزايدة الواو. (1)
 ب(.65انظر: األنوار البهي ة )ل/ (2)
فرض( ساقط من  صاحب وال نسب عصبة غري من أي ومات قوله: )الكافر املسرتق (3)

 )د(.
 وهذه صورهتا: (4)

  2 

 1 معت ق الن  صف )وهو العبد املعت ق( (327)

 1 العبد املعت ق( معت ق الن  صف )وهو شريك 
 

 وهذه صورهتا: (5)

  2 

 1 معت ق نصف معت قه )وهو شريك العبد املعت ق( (328)

 1 بيت املال 
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قه  ن مات العبد العتيق قبل موت معت  إف ،قهعت  مأي بعد موت  (كَمل َذَمَعدَمبمَ)وقوله 
 ة.قه خاص  كان ماله ملعت  

o (َتَـمذَمإ َوَم ة ال أاملر  ن  أي أل (الَ الَمَيتَ بمَل ََهَأالَأمَمَانَم/كَمَهَ ابنَ َوىلمَمَموَمَهَأوالمَمَمَنتَمب ََكَمرَما
كما   (3)ليها/إ الوالء جر   (2)وأ ،تق  عت   أ  ن م   ق  عت  أ  و أ ،تق  عت   أ   (1)نال مم  إترث ابلوالء 

رع      ل على ف   صق األ   يثبت ملعت  صل عتيقه كما أعلى  ءوموىل الفرع ال يثبت له وال ،سبق
 .(5)عكسه (4)خبالف، /ه ل   ام على نس   نعإل    صام على األ   نعاإل ن  أل ؛ه   عتيق  

من  ن  أل ؛واحلكم صحيح ،(6)(بيهأموىلَ)َ(هبنموىلَا)عن  سخ بدالً ويف بعض الني 
ه  ن  أقه فمعلوم ومن ترك بنت معت   ،كما سبق  (7)صولق األال والء عليه ملعت   قي ه الر   مس  

 .(9)بل يكون مرياثه لبيت املال ،(8)بيهأق ذا كان كذلك ال يرثه معت  إو  ،ق  عت  أ  و  كان رقيقاً 

                                                           

 أعتقت(. من أعتقت أو أعتقت يف )ب( )من (1)
عتيقه(  أصل على والء له يثبت ال الفرع وموىل سبق كما إليها الوالء قوله: )أو جر   (2)

 ساقط من )ب(.
 أ(.128كما سبق( بداية )د/)إليها   (3)
 أ(.119)خبالف عكسه( بداية )ب/ (4)
 أ(.66ب، 65انظر: األنوار البهي ة )ل/ (5)
ي ة نسخة أم   القرى برقم ) (6) ن ه   أ(.11(،  )ل/1-20561انظر: خمطوطة منت األ ش 
 يف )د( )األصل(. (7)
 )أبيه( ساقطة من )د(.  (8)
 أ(.66)ل/انظر: األنوار البهي ة  (9)

 أ[107]أ/
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 ،ومات عتيقه بعد موتهاً، ب عبدعتق األأ مث   ،عتقف ،ابهاأة أاشرتت امر  :فرع
 ،قها بنت معت  هن  أل (1)ال ،سب فمرياث العتيق للبنتب عصبة من الن  مل يكن لألإن  ،ر  ظ  ن  

، خأن كان له عصبة من إو  ،ققة املعت  ا معت  هن  ولكن أل ،ق ال ترثبنت املعت   ن  أفقد سبق 
وال  ،سبه عصبة املعتق من الن  ن  أل ؛و بعيد فمرياث العتيق لهأ ،قريب و ابن عم ٍ أ ،و عم ٍ أ

 .سبر عن عصبة الن  خ  أفتت ،ققة املعت  ا معت  هن  أل ؛شيء للبنت
ي ٍ بو علأيخ الش   (2)قال

لة أيف هذه املس أخطأ :اس يقولبعض الن   (4)ومسعت :(3)
 .(5)يي ع  اف  حكاه الر   ذاك  ،وهي عصبة له بوالئها عليه ،قربأوها أم ر هن  أل ؛مئة قاضٍ  ربعأ

                                                           

 )ال( ساقطة من )ب( و)د(. (1)
الر اف ع يي( استبدلت يف )ب( بعبارة )وقد  حكاه كذا  -إىل  - علي ٍ  أبو قوله: )قال الش يخ (2)

غلط يف هذه املسألة أربع مئة قاض فقالوا: إن املرياث للبنت، ووجه الغفلة: أن  املقد م يف الوالء 
، مث  عصباته، مث  معت ق معت قه، مث  عصباته، وهكذا، ووارث العبد عصبته، املعت ق، مث  عصبته، مث  معت قه

فكان مقد مًا على معت ق معت قه، وال شيء هلا مع وجوده، ونسبة غلط القضاة يف هذه الصيورة 
.)  حكاه الر اف ع يي عن رواية الش يخ أيب عليٍ 

(3) : يي، املرو ز يي، صاحب كتاب  الش يخَأبوَعلي   ن ج  هو احلسني بن ش ع يب بن حمم د الس  
شرح الت لخيص أليب العب اس بن الق اص، وكتاب شرح فروع ابن احل د اد، أخذ الفقه عن الق ف ال  وأيب 

، تويف سنة   ه.430ه، وقيل: 427حامد اإلسف ر اي ين   

رقم  4/344) للسيب ك ي    الكَبى الش افعي ة وطبقات (،580انظر: الت ذنيب للر اف ع ي   )ص 
ن و ي    الش افعي ة وطبقات ،(390 ب ة قاضي البن الش افعي ة وطبقات ،(602رقم  1/320) لإل س   ش ه 

 (.169رقم  1/208)
 يف )د( )مسعت( بدون الواو. (4)
 (.12/177البني )(، وروضة الط  397، 13/396انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (5)
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خت أخ و أ ىذا اشرت إفيما  :عن غلطهم (2)ماماإل (1)حكاه/ والذي :يي ش  رك  قال الز  
مرياثه بني  :فقالوا ،مات العتيق مث   ،ومات ب عبداً ق األعت  أ  ف ،(3)فعتق عليهماابمها أ

 .(7)هحدخ و لأل (6)/املرياث (5)اّن  إو  ،وهو غلط، (4)معت قهقا /ما معت  ألهن   ؛األخ واألخت
 

                                                           

 ب(.128)حكاه اإلمام( بداية )د/ (1)
 (. 19/294انظر: هناية املطلب ) (2)
 يف )د( )عليها(. (3)
 أ(.51)معتقه وهو( بداية )ج/ (4)
ا(. (5)  يف )ب( )فإّن 
 ب(.119)املرياث لألخ( بداية )ب/ (6)
راج الوه اج، ابب العتق، فصل الوالء، وهذه اجلزئية مل حتق ق  (7) يي يف كتابه الس   قاله الز رك ش 

راج الوه اج  )  ب(.4/322بعد، وهي تقع يف خمطوط الس  
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َ(اتَ كَمالّت  ََةَ سمَمقَ َاببَأ)
  .كةالرت  ه من ىل حق   إ ليصل كلٌ  ؛وهو القصد من عمل مسائل الفرائض (1)أي

ىل املقسوم إة الواحد سبىل املقسوم كنإعبارة عن طلب مقدار نسبته  :والقسمة
 .(2)عليه

ىل اخلمسة جتده إفانظر نسبة الواحد  ،ردت قسمة عشرين على مخسةأذا إكما 
  .ربعةأوهو  ،س العشرينفخذ مخ   ،ساً مخ   

ربعة يف املقسوم أذا ضربت اخلارج من /القسمة وهو إك ن  أ :تهاومن شرط صح  
 .(4)نو وهو عشر  ،املقسوم   العدد   (3)ربعليه وهو مخسة يبلغ احلاصل من الض  

 شهر منها.ف ما هو األذكر املصن    ،وللقسمة طرق كثرية
َدتَمرَمأمَوَم) (5)او عدًّ أأي  (زنَ وَوَمأمََيالَ كَمََهَأتَأسمَمقَ َوزَأتمَأَيئاَ شَمَاليتَأَفَملَ اَخَمذَم)إَ َ:قال

ََثَ ارَ وَمَل َ كَأََامَمهَمبَسَ اضرَ َثأَ َ،ةَ ثمَرَمىَالوَملَمعَمَ(6)ةَميضَمرَ الفَمَحَ ح َ صَمفَمَهَأتَمسمَمقَ  َ،ةَ كَمالّت  ََدَ دَمَعَميف 
 .(هَأامَمهَمسَ َبتَمرَمضَم يالذَ َيبَأصَ نمََوَمهَأفَـمَجَمرَماَخَممَمفَمَ،ةَ يضَمرَ ىَالفَملَمعَمَهَأتَممَ سَمقَمَعَممَماَاجتَممَمفَم

َ/م َ أأَوَمَبَ أَمنَمَ َانَ ختَمأأَوَمَ،م َ أَأنَمَ َانَ وَمخَمأمَوَمَ،مَ أأَوَمَ،وجَ زَمَ:هَأالَأثَممَ ) ةَأكَمر َتمَوَم،
َاليتَ َ(8()7)

َ،همَ سَمَم َ لَأل َوَم ،ةَ ثَمالمَثمََوجَ لزَ ل َ)أي بعوهلا  (ةَ شرَمنَعَممَ َحَ صَ تمََةَألمَأَمسالَمفَمَ،اَ رهَمدَ َرَمشَمعَمَةَمسَمخَم
                                                           

 )أي( ساقطة من )ب(. (1)
 أ(. 66انظر: األنوار البهي ة )ل/ (2)
 )الض رب( ساقطة من )ب(.  (3)
 أ(. 66انظر: األنوار البهي ة )ل/ (4)
 يف )د( )عدداً(. (5)
 يف )ب( )الفرائض(. (6)
 يف )ب( )وترك امليت(. (7)
 أ(.129)وتركة امليت( بداية )د/ (8)

 ب[107]أ/



 700َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ََوجَ الزَ َامَمهَمبَسَ اضرَ فَمَ،ةَ عَمربَـمأمََيَ ختَملَأل َوَمَ،انَ همَمسَمَينَ وَمخَملَمل َوَم يَمهَ وَم ةَ كَمَالّت  َيف 
َةَمسَمخَمَ(1)

َيمكأن سمةَ َ(2)عمشمرم يَمهَ وَم ةَ لمَأَمسىَالَملَمعَمَكَملَ مَذَماقسَ وَمَ،يَمعَ ربَمأمَوَمَخم
رأجأََةَ شرَمعَمَ(3) َةَأعَمربَـمأمََهَألَمُم

ََوبَ ضرَأمَمَهمَ سَمَم َ لَأل َوَمَ،صفَ ن َوَمَمَ اهَ رَمدَم َذَماقسَ فَم ،رَمشَمعَمَةَمسَمخَمَ(4)نكَأتمََةَ كَمَالّت  َيف  َكَملَ م
ََنَ وابَمضرَأمَمَانَ همَمسَمَينَ وَمخَملَمل َوَمَ،صفَ ن َوَمَد رهممَ َاهلمَمَجَأرَأَُمَةَ لمَأَمسىَالَملَمعَم َ(5)غَأبلَأيمََةَ كَمَالّت  َيف 
َثَممَمهلمَأَجَأرَأَُمَ،يَمثَ المَثَم ََةَ وبَمضرَأمَمَةَ عَمربَـمأمََيَ ختَملَأل َوَمَ،مَ اهَ رَمدَم ةَأثَمالمَا َ،يَمت َ سَ َ(6)غَأبلَأيمََةَ كَمَالّت  َيف 
 .(7)(مَ اهَ رَمدَمَةَأتَ اَسَ مَمهلمَأَجَأرَأَُم

 ،كاملكيالت  ء،جزان ْيكن قسمتها ابألأا م  إامليت تركة فال خيلو  (8)فذا /خل  إ
 ،يابوالث    ،كالعبيد، /بل ابلقيمة ءجزاو ال ْيكن ذلك ابألأ ،واملعدودات ،واملوزوانت

 واب.والد   ،والعقار
                                                           

 يف )ب( )وهو(. (1)
 يف )ب( و )ج( )تكن(. (2)
 يف )د( )وهو(. (3)
 يف )ب( )يكن(. (4)
 مضروبة(.يف )ب( )يكن ثالثة واألختني أربعة  (5)
 يف )ب( و )د( )تبلغ(. (6)
 وهذه صورهتا: (7)

 الرت كة    
   6←10 15 

1 زوج (329)

2

 3  3  ×15  =45  ÷10  =4.5 
1 أم 

6

 1 1  ×15  =15  ÷10  =1.5 
1 أخوان ألم 

3

 2/1 2  ×15  =30  ÷10  =3/1.5 
2 أختان شقيقتان 

3

 4/2 4  ×15  =60  ÷10  =6/3 
 

 أ(.120امليت( بداية )ب/)خل ف  (8)

 أ[108]أ/



 701َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 .و كليهماأ ،و كسراً أ ،صحيحاً  ن يكون عدداً أا م  إل فال خيلو و  ن كان األإف
 .فردت القسمة فلك يف ذلك طريقان كما ذكره املصن   أل و و  ن كان األإف
انظر  مث   ،لةأوتقسم على الورثة سهامهم من املس الً و  ألة أح املسن تصح   أ :حدمهاأ

كة والرت   ،ختني شقيقتنيأكزوج و   ،شكالإو داخلتها فال أهم سهام   ت  ن ماثلإف ،كةىل الرت  إ
 .(1)ربعة عشر ديناراً أو أ ،سبعة داننري

لة أت منه املسا صح  وارث مم   و متوافقني فاضرب سهام كل   أ (2)بايننيتم/ ن كاانإو 
فما خرج ابلقسمة فهو  ،لةأت منه املسفما بلغ فاقسمه على ما صح   ،كة عدد الرت  يف

 .(3)فنصيب ذلك الوارث كما ذكره املصن   
فما  ،كةالرت   ق  ف  وارث يف و   تضرب سهام كل   ن أوهو  :خرآوافقَطريقَولكَيفَالتَ 
 .(4)لةأاملس ق  ف  بلغ تقسمه على و  

                                                           

 وهذه صورهتا:  (1)
 أو الرت كة الرت كة    
   6←7 7 14 

1 زوج (330)

2

 3 3 6 
2 أختان شقيقتان 

3

 4/2 4/2 8/4 
 املداخلة املماثلة    

 
 ب(.129)متباينني أو متوافقني( بداية )د/ (2)
سهام كل وارث × الرتكةفنصيب كل   وارث =  (3)

املسألة
 ، وهذا عامٌّ يف الت باين والت وافق. 

(، وإرشاد الفارض 968(، والكايف البن اجملدي )ص 223انظر: الفصول املهم ة )ص 
(1/286 .) 

سهام كل وارث × وفق الرتكةفنصيب كل   وارث =  (4)
وفق املسألة

 ، وهذا خاصٌّ ابلت وافق فقط. 

(، وإرشاد الفارض 969جملدي )ص (، والكايف البن ا223انظر: الفصول املهم ة )ص 
(1/291.) 



 702َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

كة فالرت   ،كة مخسة عشروالرت   ،لة من عشرةأاملس ن  أل ؛وافقلة الكتاب مثال للت  أفمس
  :ذا كان كذلكإو  ،سم  هام ابخل  توافق الس   

 .(1)فم يف كالم املصن   ن شئت قسمت كما تقد  إف
 ،لةأاملس ق  ف  وقسمت احلاصل على و   ،كةالرت   ق  ف  ن شئت ضربت سهامهم يف و  إو 

سعة ذا قسمت الت   إو  ،تسعة (3)ثة يكونكة وهو ثالالرت   ق  ف  و   (2)يف/ ثة مضروبةوج ثالفللز  
ة    ثروب يف ثال   م مض   سه م   ولأل ،ربعة ونصفاً ألة وهو اثنان بلغ اخلارج أاملس ق  ف  على /و  

خوين ولأل ،ونصفاً  اً اخلارج واحد (4)كاناملسأل   ة / ق     ف  و   ىذا قسمتها علإو  ،ة   ثون ثال   يك
ربعة أختني ولأل ،ثةخيرج ثال ق  ف  فاقسمها على الو   ،ةثة يكون ست  سهمان مضروابن يف ثال

 .(5)ةيكن اخلارج ست   ق  ف  فاقسمها على الو   ،ثة يكون اثن عشريف ثال

                                                           

قسمها املصن  ف ابلط ريقة العام ة اليت تستخدم يف الت باين والت وافق، كما يف اجلدول رقم  (1)
 (. 331(، والش ارح هنا سيقسمها ابلط ريقة اخلاص ة ابلت وافق كما يف اجلدول رقم )329)

 ب(. 51)يف و ف ق( بداية )ج/ (2)
 يف )ب( )تكن(، ويف )د( )تكون(. (3)
 ب(.120)كان اخلارج( بداية )ب/ (4)
 وهذه صورهتا: (5)

 3وفقها:  2وفقها:    

 )الرت كة( 15 10←6   

1 زوج (331)

2

 3  3  ×3  =9  ÷2  =4.5 

1 أم 

6

 1 1  ×3  =3  ÷2  =1.5 

1 أخوان ألم 

3

 2/1 2  ×3  =6  ÷2  =3/1.5 

2 أختان شقيقتان 

3

 4/2 4  ×3  =12  ÷2  =6/3 
 

 ب[108]أ/
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تباين  (2)ذنإلة أفسهام املس كة سبعة عشر درمهاً والرت   (1)باهلااملسألة /ن كانت إف
وج فاضرب سهام الز   ،فل الذي ذكره املصن   و  ريق األط  الال إوحينئذ ليس لك  ،كةالرت  

فاقسمه على عشرة خيرج ابلقسمة  ،نيس  ومخ   حداً أكة يكن احلاصل ثة يف الرت  وهي ثال
واقسم احلاصل على عشرة  ،يف سبعة عشر م   واضرب سهم األ ،شر درهممخسة دراهم وع  

 ،يف سبعة عشر نخوياأل (3)واضرب سهمي ،عشار درهمأوسبعة  خيرج ابلقسمة درمهاً 
عشار أربعة أهم و اثة در ربعة وثالثون على عشرة خيرج ابلقسمة ثالأواقسم احلاصل وهو 

مثانية  (4)واقسم احلاصل وهو ،شرسبعة ع أربعة يف ختني وهيواضرب سهام األ ،درهم
 .(6)عشار درهمأة دراهم ومثانية ست   (5)ون على عشرة يكن اخلارج ابلقسمةوستي 

                                                           

 أ(.130)باهلا والرت كة( بداية )د/ (1)
 يف )د( )إذاً(. (2)
 يف )د( )سهم األخوين(. (3)
 يف )د( )وهي(. (4)
 )ابلقسمة( ساقطة من )ب(.  (5)
 وهذه صورهتا: (6)

 الرت كة    

   6←10 17 

1 زوج (332)

2

 3  3  ×17  =51  ÷10  =5.1 

1 أم 

6

 1 1  ×17  =17  ÷10  =1.7 

1 أخوان ألم 

3

 2/1 2  ×17  =34  ÷10  =3.4/1.7 

2 أختان شقيقتان 

3

 4/2 4  ×17  =68  ÷10  =6.8/3.4 
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 .(1)كة اليت ذكرانهاهام الرت  وج زوجة ساوت الس   ومىت كان بدل الز  
اليت / ة   كام الرت     هالس   اوت   س (3)مي األ (2)ن   كتة ومل    وج زوجز    دل ال     ان ب  ىت ك وم

 .(4)فذكرها املصن   
ن بلغت إف ،وارث عملك فامجع نصيب كل    ةصح   (5)ردت امتحانأذا قسمت و إف

  .عد القسمةأال فإصبت و أكة فقد هم ُمموع الرت  ؤ نصباأ
                                                           

 وهذه صورهتا: (1)

 الرت كة    

   12←17 17 

1 زوجة (333)

4

 3  3 

1 أم 

6

 2 2 

1 أخوان ألم 

3

 4/2 4/2 

2 أختان شقيقتان 

3

 8/4 8/4 
 

  يف )ج( )يكن(. (2)
 يف )ب( )أم(. (3)
 وهذه صورهتا: (4)

 الرت كة    

   12←15 15 

1 زوجة (334)

4

 3  3 

1 أخوان ألم 

3

 4/2 4/2 

2 أختان شقيقتان 

3

 8/4 8/4 
 

 يف )ب( )صح ة امتحان(.  (5)

 أ[109]أ/



 705َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

/َمسَمقَمَئتَمنَشَ إ َوَم)َ:قال َ،صفَ ن َوَمَمَ رهَمدَ َسمَأالقَمَجَأرَأَُمَةَ لمَأَمسىَالَملَمعَمَ(1)ةَمكَمالّت  َتم
ََكَملَ بَذَماضرَ َثأَ  ل َ كَأ/َامَ هَمَسَ يف 

َاجتَممَمفَمَ،دَ احَ وَمَ(2) ََهَأبتَمرَمضَم اذَمإَ فَمَ،هَأيبَأصَ نمََوَمهَأفَـمَعَممَما َيف 
ََهَأبتَمرَمنَضَمإ َوَمَ،صفاَ ن َوَمَةَ عَمربَـمأمََانَمكَمََوجَ الزَ َامَ هَمسَ  نَإ َوَمَ،صفاَ ن َوَمَاَ رهَمدَ َانَمكَمََم َ الَأَامَ هَمَسَ يف 
ََهَأبتَمرَمضَم ََهَأبتَمرَمنَضَمإ َوَمَ،ةَ ثَمالمَثمََانَمكَمََينَ وَمخَمالَمَامَ هَمَسَ يف   .(3)(ةَ تَ سَ َانَمكَمََيَ ختَمالَأَامَ هَمَسَ يف 

 .(4)يف قسمة املتباينني واملتوافقني اينريقَالثَ هذاَهوَالطَ 

                                                           

 أ(.121)الرت كة على( بداية )ب/ (1)
 ب(.130)كل   واحد( بداية )د/ (2)
 وهذه صورهتا: (3)

 الرت كة 1.5جزء الس هم:    

   6←10 15 

1 زوج (335)

2

 3  4.5 

1 أم 

6

 1 1.5 

1 أخوان ألم 

3

 2/1 3/1.5 

2 أختان شقيقتان 

3

 4/2 6/3 

  = وهذا هو جزء الس هم، فنضرب به  1.5=  10÷ 15خارج قسمة الرتكة على املسألة
 سهام كل   وارث.

 الرتكةوتصويره: نصيب كل   وارث =  (4)
املسألة

 سهام كل وارث، وهذا عامٌّ يف الت باين والت وافق.×  

(، وإرشاد الفارض 968(، والكايف البن اجملدي )ص 223انظر: الفصول املهم ة )ص 
(1/286.) 



 706َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َالتوافقيَطريق  ق  ف  كة على و  الرت   ق  ف  ن تقسم و  أوهو  :خرآَ(1)ولكَيفَقسمة
 .(2)لةأاملس

ثة على اثنني فاقسم ثال ،لة اثنانأاملس ق  ف  وو   ،ثةثالكة الرت   ق  ف  ف و  ففي مثال املصن   
وج كان احلاصل ذا ضربت اخلارج يف سهام الز  إو  ،يضاً أخيرج ابلقسمة واحد ونصف 

 .(4)فنه املصن   وكذلك تفعل يف سهام ابقي الورثة على ما بي   ،(3)ربعة ونصفاً أ
ا تدخل يف هن  أل ؛رقالطي مة على سائر وهي مقد   ،سبةوهي طريقة الن    :طريقةَثلثة

 .(5)و غري معدودةأ ،كانت معدودة  ءسوا ،كاتمجيع الرت  
 .(7)اة منهامتلق   (6)رقمجلة الطي  ن  وهذا أل ؛سبةاحلساب الن    مي أ :وقد قيل

 ،اجلَب (8)ىلإسبة مل حيتج الن    لع على سر   من اط  ) :مام احلرمني رضي هللا عنهإقال 
علم كسبة  واجلَب من الن    ،ربةوالدي  (10)نبطول املرو  الن  سبة يف (9)ذفو الني  ىتأتيا ّن  إو 

                                                           

 يف )ب( )طريقة أخرى(. (1)
 وفق الرتكةوتصويره: نصيب كل   وارث =  (2)

وفق املسألة
 فق فقط.ابلت واسهام كل وارث، وهذا خاصٌّ ×  

(، وإرشاد الفارض 969(، والكايف البن اجملدي )ص 223انظر: الفصول املهم ة )ص 
(1/291.) 

 يف )ب( )ونصف(. (3)
 (.335وتصوير املسألة كما يف اجلدول الس ابق رقم ) (4)
 (.968(، والكايف البن اجملدي )ص 223انظر: الفصول املهم ة )ص  (5)
 )الطيرق( ساقطة من )د(.  (6)
 (.11/54(، )10/13انظر: هناية املطلب ) (7)
 )إىل( ساقطة من )د(. (8)
 يف )د( )الت قوي(. (9)
 .)املرور والديربة( و )د( يف )ب( )املرور والر وية(، ويف )ج( (10)
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ومن  ،(3)عداها/ اغنته عم  أرهبا آسبة يف معت له الن   فمن تطب   ،وقالذ   (2)/مع (1)العروض
 .(4)ىانته (ليهاإذريعة  َبذ مدارج اجلد فيها اخت  تبل  

 .(5)بالئق/ ف هلا ليسمهال املصن   إف
 .(6)كةسبة من الرت  خذ بتلك الن   وأت ،لةأاملس من وارث سهام كل   ن تنسب أ وهي

شر ع  / ذ  فخ ،شرلة الع  أمن املس م   ة سهم األ  نسب :لة الكتابأمثال ذلك يف مس
عشار أثة ثال (7)فخذ ،عشارأثة وج ثالونصيب الز   ،وهو درهم ونصف ،اخلمسة عشر
اخلمسة س فخذ مخ    ،سم  خوين اخل  ونصيب األ ،ربعة ونصفأوذلك  ،اخلمسة عشر

فخذ مخسي  ،ناسم  ختني اخل  ونصيب األ ،خ درهم ونصفأ لكل    ،ثةوهو ثال ،عشر
 .(8)ثةخت ثالأ لكل    ،ةوهو ست   ،اخلمسة عشر

                                                           

 يف )د( )الفروض(. (1)
 أ(.131)مع الذ وق( بداية )د/ (2)
 أ(. 52)عداها ومن( بداية )ج/ (3)
 (.58، 11/57ملطلب )انظر: هناية ا (4)
 ب(.121)بالئق وهي( بداية )ب/ (5)
(، وإرشاد الفارض 968(، والكايف البن اجملدي )ص 223انظر: الفصول املهم ة )ص  (6)

(1/285.) 
 يف )د( )يف ثالثة اخلمسة عشر(. (7)
 وهذه صورهتا: (8)

 الرت كة    
   6←10 15 

1 زوج (336)

2

 3  10:3 = 3

10

  ×15  =45

10

  =4.5 
1 أم 

6

 1 10:1  =1

10

  ×15  =1.5 
1 أخوان ألم 

3

 2/1 10:2  =2

10

  =1

5

  ×15  =3/1.5 
2 أختان شقيقتان 

3

 4/2 10:4  =4

10

  =2

5

  ×15  =30

5

  =6/3  

 ب[109]أ/
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َكَمإ َوَم)َ:قال ََانَمن َلتَممَ عَمَثأَ َ،سرَ الكَمَكَملَ ىَذَملَمعَمَاحَمحَمالص َ َشتَمرَمفَـمَسرَ كَمََةَ كَمَالّت  َيف 
َ.(ىضَماَمَممَمَوَ ىَنَملَمعَمَةَملمَأَمسالَم

َإَ هَأالَأثَممَ ) َكَمذَم: َمَةَألمَأَمسالَمَتَ انَما َوَماهل َمب  َشتَمرَمفَـمَ(1)صفاَ ن َوَمَاَ رهَمدَ َرَمشَمعَمَةَمسَمخَمَةَأكَمالّت  َا
َسَ اضرَ فَمَ،يَمثَ المَثمَوَمَداَ حَمأمََ(2)ونَأكَأيَمفَـمَافاَ نصَمأمََمَماهَ رَمالدَ  ََةَ ثَمالمَثمََيَمهَ وَمَوجَ الزَ َامَمهَمب  يف 
َجَأرَأَُمَةَ شرَمعَمَيَمهَ وَمَةَ لمَأَمسىَالَملَمعَمَكَملَ مَذَماقسَ وَمَ،يَمسعَ ت َوَمَةَ ثَمالمَثمََ(4)نكَأتمََيَمثَ المَثمَوَمَ(3)دَ احَ وَم
َ.(يَماقَ البَمَةَأسمَماَقَ ذَمىَهَملَمعَموَمَ،ةَ بَ حَمَ(5)الإ َ/َانَ ثمَلَأثـأَوَمَةَ عَمربَـمأمََهَألَم

 .(7)أي بسطها ((6)الص  حماحَمَ)فـمرمشتَم :قوله
َذَملَمعَم) :قوله ن تضرب خمرج ذلك وذلك أب ،أي كجزء الكسر (سرَ الكَمَكَملَ ى

عليه مبقدار عدد جزء  (9)فما بلغ زد ،حيحيف العدد الص   (8)ن كان واحداً إالكسر 

                                                           

 يف )ب( )ونصف( وهو خطأ. (1)
 يف )د( )فتكون(. (2)
 يف )ب( )أحد وثالثني تكون(. (3)
 يف )د( )يكون(. (4)
 ب(.131)إال حب ة( بداية )د/ (5)
 أي األعداد الص حيحة.  (6)
(، 4/486(، ومقاييس الليغة )3/1014(، والص  حاح )11/236انظر: هتذيب الل غة ) (7)

  ب(.69واألنوار البهي ة )ل/
أي إن كان يف املسألة كسر واحد، وسيبني   الش ارح بعدها إن كان هناك كسران  (8)

 فصاعداً.
 يف )ب( )فزد(. (9)
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 (1)ني زدتس  و مخ   أني ث  ل  ن كان ث   إو  ،زدت واحداً  و مثناً أ و ربعاً أ ن كان نصفاً إف ،الكسر
 وعلى ،ربعةأمخاس زدت أربعة أن كان إو  ة،ثرابع زدت ثالأثة كان ثال  (2)نإو  ،اثنني

  .(4()3)هذا/
 ،و كثلث ونصف، /أكربع وسدس  ،اعداً صحاح كسران فن كان مع الص   إو 

 ،(7)اِنة يف املثال الث  وست   ،(6)لو  عشر يف املثال األ (5)وهو اثنا ،خذت خمرج اجملموعأ

                                                           

 )زدت( ساقطة من )د(. (1)
 يف )ب( )فإن(. (2)
 أ(. 122)هذا وإن( بداية )ب/ (3)
1 العدد والكسرفمثاًل لو كان  (4)

2

 ( يف الع   دد 2فبسطه أبن تضرب خم  رج الكس  ر ) 3 

 .7=  1+  6مث  تزيد عليه بسط الكسر فينتج  6=  3×  2( فيكون 3الص حيح )

1العدد والكسر  فلو كان

4

 .9=  1+  8، مث  8=  2×  4فبسطه هكذا:  2 

1 العدد والكسرولو كان 
8

 . 9=  1+  8، مث  8=  1×  8فبسطه هكذا:  1 

2 العدد والكسرولو كان 
3

 .5=  2+  3، مث  3=  1×  3فبسطه هكذا:  1 

2 العدد والكسرولو كان 
5

 .7=  2+  5، مث  5=  1×  5فبسطه هكذا:  1 

3 العدد والكسرو كان ول
4

 . 11=  3+  8، مث  8=  2×  4فبسطه هكذا:  2 

4 العدد والكسرولو كان 
5

 .19=  4+  15، مث  15=  3×  5فبسطه هكذا:  3 
 يف )ب( )اثن عشر(. (5)
 وهو الريبع والسيدس. (6)
 وهو الثيلث والن  صف. (7)

 أ[110]أ/
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  .(3)كسر كما سبق  عدد جزء كل    (2)قدارفما بلغ زدت عليه مب ،حاحيف الص    (1)وضربته
خذ خمرج  درهم ونصف درمهاً  كة مخسة عشرلة الكتاب حيث الرت  أففي مس

احلاصل  (4)يكن ،وهو مخسة عشر ،حيحفاضربه يف العدد الص   ،وهو اثنان ،صفالن   
 (6)، وحينئذ بني العدد احلاصل(5)واحداً يبلغ أحداً وثالثني فزد عليه جزء الكسر ،ثنيثال

  :لة مباينةأوسهام املس

                                                           

 يف )د( )وضربت(. (1)
 )مبقدار( ساقطة من )د(. (2)
لو كان العدد الصحيح هو االثنان فإن نا أو اًل )الريبع والسيدس( ففي املثال األو ل للش ارح  (3)

نوجد خمرج ُمموع الكسرين، وذلك ابلن ظر بني املخرجني ابلن  سب األربع، فالريبع والسيدس خمرجهما 
، مث  نضربه 12نتج ، وبينهما توافق ابألنصاف، فنضرب نصف أحدمها يف كامل اآلخر في6و  4

، مث  نزيد عليه بسط الكسرين، 24=  2×  12يف العدد الصحيح وهو االثنان يف مثالنا فيكون 
فاألو ل: هو الريبع وعدد أجزائه ثالثة من االثن عشر، والث اِن: هو السيدس وعدد أجزائه اثنان من 

 . 29=  2+  3 + 24 االثن عشر، فيكون:

1وصورته هكذا: 

4

  +1

6

 2  =5 = 2 + 3 

12

 .29=  5+  24=  2×  12مث  2 

ويف املثال الث اِن للش ارح لو كان العدد الص حيح هو الواحد فإن نا أو اًل نوجد خمرج ُمموع 
، وبينهما 2و  3الكسرين، وذلك ابلن ظر بني املخرجني ابلن  سب األربع، فالثيلث والن  صف خمرجهما 

 يف الواحد وهو لصحيحا العدد يف نضربه، مث  6تباين فنضرب كامل األو ل يف كامل اآلخر فينتج 
فاألو ل: هو الثيلث وعدد أجزائه اثنان من  الكسرين، عليه بسط نزيد مث   6=  1×  6 فيكون مثالنا

ت ة، فيكون:  ت ة، والث اِن: هو الن  صف وعدد أجزائه ثالثة من الس    .11=  6+  3+  2الس  

1وصورته هكذا: 

3

  +1

2

 1  =5 = 3 + 2 

6

 .11=  5 + 6=  1×  6مث   1 
 يف )د( )فيكن(. (4)
1هكذا:  (5)

2

 15  =2  ×15  =30  +1  =31. 
 وهو الرت كة بعد بسطها.  (6)
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 فما بلغ قسمته ،ثنيوثال (1)حدأوارث وضربته يف  خذت سهام كل   أن شئت فإ
  .(3)العشرة (2)على/

ضربت اخلارج من القسمة يف  مث   ،ثني على العشرةالحد والث  ن شئت قسمت األإو 
 .(5()4)فما بلغ فهو نصيبه ،وارث سهام كل   

                                                           

 يف )ب( )يف أحدا وثالثني( وهو خطأ. (1)
 أ(.132)على العشرة( بداية )د/ (2)
)وهي أن تضرب سهام كل   وارث يف  وهذه القسمة ابلط ريقة األوىل اليت ذكرها الش ارح، (3)

 وهذه صورهتا: بسط الرت كة، مث  احلاصل تقسمه على املسألة(
 الرت كةبسط     
   6←10 1

2

 15 =31

2

  =31 
1 زوج (337)

2

 3  3  ×31  =93  ÷10  =9.3 
1 أم 

6

 1 1  ×31  =31  ÷10  =3.1 
1 أخوان ألم 

3

 2/1 2  ×31  =62  ÷10  =6.2/3.1 
2 أختان شقيقتان 

3

 4/2 4  ×31  =124  ÷10  =12.4/6.2 
 

 ب(.69انظر: األنوار البهي ة )ل/ (4)
)وهي: أن تقسم بسط الرت كة على وهذه القسمة ابلط ريقة الث انية اليت ذكرها الش ارح،  (5)

 وهذه صورهتا:املسألة، مث  اخلارج تضرب به سهام كل   وارث( 
 الرت كةبسط  3.1جزء الس هم    
   6←10 31 

1 زوج (338)

2

 3  9.3 
1 أم 

6

 1 3.1 
1 أخوان ألم 

3

 2/1 6.2/3.1 
2 أختان شقيقتان 

3

 4/2 12.4/6.2 
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 (ةَ بَ حَمَالإ ََانَ ثمَلَأثـأَوَمَةَ عَمربَـمأمََهَألمََجَأرَأَُم)َ:وجنصيب الز  ف يف قول املصن    ن  أواعلم 
 ؟ ةرهم كم هو حب  د   الاب يف س  وقد اختلف احل   ،ةموقوف على معرفة احلب  

 ،ةون حب  ام ستي هل مصر والش  أرهم يف اصطالح الد    :(2)باس  ل احل  ام  ك    (1)أبوقال 
 .(4)اتعشر حب   (3)انقوالد   ،ة دوانقوهو ست  

 ن  أل ؛اتانق مثان حب  والد   ،ةربعون حب  أرهم مثانية و هل بغداد الد   أويف اصطالح 
 .(6)مصارمجيع األ (5)ة دوانق يفرهم ست  الد   

                                                           

ل احلساب(، ويف )ج( )ابن كامل احلاسب(، ويف )د( )ابن يف )ب( )ابن كام (1)
 احلاسب(، والص واب ما أثبته من نسخة األصل.

َكمام لَ (2) ب:أبو ب، املصر يي، صاحب كتاب  احلماس  ل م بن حمم د احل اس  هو ش ج اع بن أ س 
اجل َب واملق اب  ل ة وكتاب املساحة واهلندسة، روى عن أيب بكر بن م ق ات ل، وروى عنه حمم د بن احلسن 

 ه. 340األ نب ار يي، تويف يف حدود سنة 

ي: وأبو ار ق طن  ا كامل قال الد   ويف فيه والت دقيق احلساب أبواب يف تصنيف صاحب هو إّن 
 حدوده. 

ر س ت للن د مي ) (، 143(، وإخبار العلماء أبخبار احلكماء للق ف طي   )ص 2/253انظر: الف ه 
ي   )3769رقم  4/234ولسان امليزان )

 (.3/157(، واألعالم للز  ر كل 
ان ق: معر ب، بكسر النيون وفتحها، ومجع د ان ق: (3) د و ان ق، ومجع د ان ق: د و ان يق، وهو من  الد 

 األوزان، وهو سدس الد  ين ار والد  رهم.

 (.77(، واملصباح املنري )ص 10/105(، ولسان العرب )2/676انظر: مجهرة الليغة )
 حب ة = درهم. 60دوانق = درهم، و  6حب ات = دانق، و  10أي أن :  (4)
 يف )د( )ويف( بزايدة الواو. (5)
 حب ة = درهم. 48دوانق = درهم، و  6حب ات = دانق، و  8أي أن :  (6)
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رهم عند ات الد   على حب   (1)واقسمها، /حهالة فصح   أذا وردت عليك مسإف :قال
فريق  كل    فما خص   ،الورثة (2)على/ اتواقسم احلب   ،ةربعون حب  أوهي مثانية و  ،نيالبغدادي   

 .ىانته/ فهو نصيبه
هل مصر أعلى حساب  ف مبنٌّ ما قاله املصن    ن  أمت لذلك ع (3)ر لكذا تقر  إ

ذا قسمتها على عشرة كان إ ني نصفاً سع  ثة وت  الالث   ن  أل ؛ةون حب  رهم ستي الد    (4)ن  أام والش  
ف    نص    ىيبق ،م   ة دراه   ربعنصاف أبأمثانية  ،عشار نصفأثة نصاف وثالأاخلارج تسعة 

 يوذلك ثلث ،ةثني حب  وثال (6)/تسعة (5)ن   ات تكحب      هابسط ،ف   ار نص   عشأة    وثالث
  .(7)ةحب   الإدرهم 

                                                           

 ب(.122)واقسمها على( بداية )ب/ (1)
 ب(. 52)على الورثة( بداية )ج/ (2)
 يف )ب( بدون )لك(.  (3)
 يف )د( )ألن (. (4)
 يف )ب( )يكن(. (5)
 ب(.132)تسعة وثالثني( بداية )د/ (6)
 ( نصف درهم.93=  31×  3) نصيب الز وج يف املثال: (7)

 أنصاف درهم.  9.3=  10÷  93مث  نقسمه على املسألة 

 ( فيك   ون2مث  حنو  ل األنصاف إىل أعدد صحيحة، وذلك بقسمتها على خمرج الن  صف )
3

10

9  ÷2  =93

10

  ×1

2

  =93

20

  =13

20

 دراه    م. 4 

13فيك    ون  60مث  نق    وم بتح    ويل الكسور إىل حب ات، وذلك بض  رهب ا يف 

20

  ×60  =13  ×3  = 

حب ة على حساب أهل مصر  60حب ة، وهو عبارة عن ثلثي درهم إال حب ة؛ ألن  الد  رهم  39
 حب ة. 40والش ام، وثلثاه 

 ب[110]أ/
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مخاس درهم وربع مخس أثة ربعة دراهم وثالأخيرج له  :ن يقولأوىل وكان األ
اب س  االستثناء عند احل   ن  أل ؛(3)شرع   (2)شر ونصفونصف وع  ربعة أو أ ،(1)درهم

 مكروه.
اَ)ومعملمى :قوله   (4)ثني يكونحد وثالأسهم يف  م   أي فلألَ(البماق يَمَق سممةَأَهمذم

ونصف  ،وهي درهم ونصف ،رٌ ش  وع   ةٌ ثابلقسمة ثالعشرة خيرج اقسمه على  ،كذلك
ذا قسمته إو  ،نياثنني وست    (6)يكون ثنيحد وثالأخوين سهمان يف ولأل ،(5)عشر درهم

                                                           

 60مخس درهم وبيانه: أن  الد  رهم حب ة هي عبارة عن ثالثة أمخاس درهم وربع  39 (1)
حب ة، فهذه ثالثة أمخاس  36=  3×  12حب ة، وثالثة أمخاسه  12=  5÷  60حب ة، ومخ  سه 

 12حب ات، وهي عبارة عن ربع مخ  س الد  رهم؛ ألن  مخ  س الد  رهم  3حب ة  39درهم، يبقى من 
 حب ات.  3=  4÷  12حب ة، ور بعه 

 شر نصف عشر( بدون الواو.يف )د( )وع (2)
ونصف ع شر درهم، وبيانه: أن   وع شر درهم، حب ة هي عبارة عن نصف درهم، 39 (3)
حب ات، ونصف ع شره  6=  10÷  60حب ة، وع شره  30=  2÷  60حب ة، ونصف ه  60الد  رهم 

 حب ات.   3=  2÷  6
 يف )د( )يكن(. (4)
 أنصاف درهم.  3.1=  10÷  31=  31×  1هكذا  (5)

1( فيكون 2حنو  هلا إىل أعداد صحيحة، وذلك بقسمتها على خمرج الن  صف )

10

 3 ÷2  = 
31

10

  ×1

2

  =31

20

  + =11

20

 دره    م.  1 

11فيكون  60مث  نق    وم بتح    ويل الكسور إىل حب ات، وذلك بضرهبا يف 

20

  ×60  =11  × 

 . ونصف عشر درهم ،درهم ونصف ة، وهي عبارة عن حب   33=  3

حب ات،  6=  10÷  60حب ة، وع شره  30=  2÷  60وبيانه: أن  نصف الد رهم يساوي 
حب ات، وُمموعهما  3حب ة، ونصف الع شر  30حب ات، فالن  صف  3=  2÷  6ونصف ع شره 

 حب ة. 33=  3+  30
 يف )د( )يكن(. (6)
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ختني ولأل ،(2)ر درهمش  دراهم وع   (1)ثةوذلك ثال ،ين  ر  ش  وع   ةً على عشرة كان اخلارج ست  
خيرج  (4)فاقسمه على عشرة ،ربعة وعشرينأمئة و  (3)حد وثالثني يكونأربعة يف أ

 .(7)درهمس ة دراهم ومخ  وذلك ست   ،(6)عشار نصفأربعة أعشر و  (5)ابلقسمة اثنا
 (8)واثنا ،ة دوانقهل احلساب ست  أرهم عند مقدار الد    ن  أر ذلك فاعلم ذا تقر  إ

، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(9)اً    ر قرياط   عش
                                                           

 من )د(. )ثالثة( ساقطة (1)
 ( أنصاف درهم. 6.2=  10÷  62=  31×  2هكذا ) (2)

2( فيكون 2حنو  هلا إىل أعداد صحيحة، وذلك بقسمتها على خمرج الن  صف )

10

 6  ÷2  = 
62

10

  ×1

2

 = 62

20

 = 1

10

 دراه    م.  3 
 يف )ب( )تكن(. (3)
 يف )د( )عشر خترج(. (4)
 يف )ب( )اثن عشر( وهو خطأ. (5)
 )أعشار ونصف( بزايدة الواو.يف )د(  (6)
 ( نصف درهم. 12.4=  10÷  124=  31×  4هكذا ) (7)

4( فيكون 2حنو  هلا إىل أعداد صحيحة، وذلك بقسمتها على خمرج الن  صف )

10

 12  ÷2 = 
124

10

  ×1

2

 = 124

20

  =1

5

 دراه    م. 6 
 يف )ب( و )د( )واثن عشر( وهو خطأ. (8)
وأصله ق ر اط ابلت شديد؛ ألن  مجعه ق  ر ار يط، فأبدل من أحد حريف الق ري اط: نصف د انق،  (9)

تضعيفه ايء، اخت لف يف مقداره ابختالف البلدان واألزمان، واحلس اب يقسمون األشياء أربعة 
 وعشرين ق رياطاً؛ ألن ه أو ل عدد له مثن وربع ونصف وثلث صحيحات من غري كسر.

(، ولسان العرب 3/1151(، والص  ح اح )88)ص  انظر: مفاتيح العلوم للخوارزمي   
 (. 16، 20/15(، وَتج العروس )190(، واملصباح املنري )ص 7/375)
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ون وستي  ،بغدادهل أ (2)عند/ ة      ون حب     ربعأة و    ومثاني ،(1)اً    وجسي رون ط     ة وعش   ربعأو 
وج    سي والط   ،ان وج  سي رياط ط     والق ،انق قرياطانفالد   ،(4)ساً ة وتسعون فل  وست   ،(3)رياً ش  ع  

 ،ةحلب  امخاس أربعة أفالعشري  ،ريش  ع   (5)وربع/ ري   ش  ة ع     حب   وكلي  ،سانة فل     واحلب  ، /تانحب  
 .(6)ةس نصف احلب  والفل  

القرياط جزء من  ن  أ (7)ام وما وافقهماالح اجلاري يف مصر والش  طاالص :فصل
َ .ربعة وعشرونأفمخرجه  ،ثلث مثنه (8)ي، أمن الواحد اً ربعة وعشرين جزءأ

مثن  (9)، أيمن الواحد اً ا جزء من اثنني وسبعني جزءهن  أو  ،ثلث القرياط :ةاحلب   ن  أو 
  .رجها اثنان وسبعونخفم ،تسعه

                                                           

ان ق:  (1) يج، والط سيوج: حب تان، والد  الط سيوج: مقدار من الوزن، وهو معر ب، واجلمع ط س اس 
يج.  أربعة ط س اس 

 (.6/86(، وَتج العروس )2/317(، ولسان العرب )1/327انظر: الص  ح اح )
 أ(.123)عند أهل بغداد( بداية )ب/ (2)
 يف )د( )عشري عند أو ست ة أو ست ة وتسعون(. (3)
الف ل س: عملة يتعامل هبا مضروبة من غري الذ هب والفض ة، ومجعه يف القل ة أ ف  ل س، ويف  (4)

 د أن كان ذا دراهم.الكثرة ف  ل وس، وأ ف  ل س  الر جل  إذا صار ذا ف  ل وس بع

 (.2/700(، واملعجم الوسيط )4/451(، ومقاييس الليغة )3/959انظر: الص  حاح )
 أ(. 133)وربع عشري( بداية )د/ (5)
 أ(.70انظر: األنوار البهي ة )ل/ (6)
 يف )ب( )وما وافقها(. (7)
 يف )د( )إىل(. (8)
 يف )د( )إىل(. (9)

 أ[111]أ/
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ربعني أربعة و أه جزء من مئة و ن  أو  ،وسدس القرياط ،ةنصف احلب   :انقالد   ن  أو 
  .(4()3)سعهن ت  نصف مث   (2)، أيمن الواحد (1)اً جزء

ت منه على ن تقسم ما صح  أىل اسم القرياط إلة أاملس (5)ريق يف حتويل سهاموالط  
 (6)نصيب منها حيصل فاقسم عليه كل   ،فما خرج فهو قرياطها ،بداً أربعة وعشرين أ

 .املطلوب
سبة من وخذ بتلك الن    ،منها هسم   املسألة /فوارث من  ن شئت فخذ نصيب كل   إو 

  .خمرج القرياط
و أة  عنه ابحلب  عبريردت الت  أمن قرياط و  قلي أ (7)نصباءذا حصل معك يف بعض األإف

  .انق فلك ذلكالد  
َ .(8)ربعة والعشريناجملتمع ابألمع ومقابلة جلواالمتحان اب

                                                           

ن نصف أي الواحد قوله: )جزءاً من (1)  تسعه( ساقط من )ب(. مث 
 يف )د( )إىل(. (2)
يف )ج( زايدة )فمخرجه مئة وأربعة وأربعون( وهي مضروب عليها خبطٍ  أسود يف نسخة  (3)

 املؤل  ف، ويف )د( )فمخرجه من مئة وأربعة وأربعني(.
(، وشرح الفصول 978(، والكايف البن اجملدي )ص 232انظر: الفصول املهم ة )ص  (4)

 (. 2/527املهم ة لسبط املاردين )
 )سهام( ساقطة من )ب(.  (5)
 يف )ب( )حتصل(. (6)
: )أو يف مجيعها( شرح الفصول املهم ة ) (7)  (. 2/532قال سبط املارد ين  
(، وشرح 979، 978(، والكايف البن اجملدي )ص 233انظر: الفصول املهم ة )ص  (8)

 (. 152، 1/151(، وفتح القريب اجمليب )532 -2/528الفصول املهم ة لسبط املارد ين   )

 ب[111]أ/
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 وتصحي  ،ةصلها من ست  أ ،عمامأومخسة  م ٍ خوة ألإ (1)ثةتني وثالجد   :لةأففيَمس
  :اسم القرياط (2)ىلإا /هردت حتويل سهامأفلو  ،من مئة ومثانني

َال رج سبعة خيربعة والعشرين مانني على األاقسم املئة والث   :(3)لوَ فبالوجه
 ة جد   لكل    (5)واحد منها خيرج فاقسم عليه نصيب كل    ،لةأوهو قرياط املس ،(4)ونصف

  .(9)نقرياطان ومخسا عم ٍ  ولكل    ،(8)وثلثان (7)قرياطان/ خأ ولكل    ،(6)قرياطان
                                                           

 يف )ب( )وثالث(. (1)
 ب(.133)إىل اسم القرياط( بداية )د/ (2)
 خرج فما أبداً، وعشرين أربعة على منه تصح   ما تقسم املراد ابلوجه األو ل قوله: )أن (3)

 حيصل املطلوب(.  منها نصيب كل   عليه فاقسم قرياطها، فهو
 يف )ب( و )ج( و )د( )ونصفاً( وهو خطأ، وألف الن صب ممسوح يف )أ(.  (4)
 يف )د( )خترج(. (5)
 يف )د( )قرياط(. (6)
 ب(.123)قرياطان وثلثان( بداية )ب/ (7)
 )وثلثا قرياط(.يف )د(  (8)
1=  24÷  180قرياط املسألة =  (9)

2

  ، وهذه صورة املسألة:7 
 24مخرج القيراط  180=  30×  6 6    

(339) 
2 

 جدة
1

6

 1 
15 15 ÷ 

1

2

7 = 15 ÷ 
15

2

 = 15× 
2

15

 = 2 

 ÷ 15 15 جدة 
1

2

7 = 15 ÷ 
15

2

 = 15 × 
2

15

 = 2 

 

3 

 أخ ألم

1

3

 2 

20 20 ÷ 
1

2

7 =20 × 
2

15

 = 
40

15

 = 
8

3

 = 
2

3

 2 

 ÷ 20 20 أخ ألم 
1

2

7 =20 × 
2

15

 = 
40

15

 = 
8

3

 = 
2

3

 2 

 ÷ 20 20 أخ ألم 
1

2

7 =20 × 
2

15

 = 
40

15

 = 
8

3

 = 
2

3

 2 

 

5 

 عم

 3 ب

18 18 ÷ 
1

2

7 = 18 × 
2

15

 = 
12

5

 = 
2

5

 2 

 ÷ 18 18 عم 
1

2

7 = 18 × 
2

15

 = 
12

5

 = 
2

5

 2 

 ÷ 18 18 عم 
1

2

7 = 18× 
2

15

 = 
12

5

 = 
2

5

 2 

 ÷ 18 18 عم 
1

2

7 = 18 × 
2

15

 = 
12

5

 = 
2

5

 2 

 ÷ 18 18 عم 
1

2

7 = 18 × 
2

15

 = 
12

5

 = 
2

5

 2  
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 ،مانني يكن نصف سدسة من املئة والث  نصيب اجلد   سم    :(2()1)اينالثَ /َوابلوجه
خ منها يكن أ نصيب كل    وسم    ،وذلك قرياطان ،ربعة والعشرينفخذ نصف سدس األ

منها  عم ٍ  نصيب كل    وسم    ،وثلثني (4)ربعة والعشرين يكن قرياطنيفخذ تسع األ ،(3)تسعاً 
 .(6()5)سنييكن قرياطني ومخ   ربعة والعشريناألعشر فخذ  ،يكن عشراً 

                                                           

 ،منها هسم   املسألة فوارث من  ن شئت فخذ نصيب كل   إو املراد ابلوجه الث اِن قوله: ) (1)
 (. سبة من خمرج القرياطوخذ بتلك الن   

( بداية )ج/ (2)  أ(.53)الث اِن س م  
 )تسعة(.يف )د(  (3)
 يف )ب( )قرياطان(. (4)
 وهذه صورهتا:  (5)

 24مخرج القيراط  180=  30×  6 6    

(340) 
2 

 جدَّة
1

6

 1 

15 180:15 = 
1

12

 ، 
1

12

 × 24 = 2 

 = 180:15 15 جدَّة 
1

12

 ، 
1

12

  ×24 = 2  

 

3 

 أخ ألم

1

3

 2 

20 180:20 = 
1

9

 ، 
1

9

 × 24 = 
6

9

2 = 
2

3

2 

 = 180:20 20 أخ ألم 
1

9

 ، 
1

9

 × 24 = 
6

9

2 = 
2

3

2 

 = 180:20 20 أخ ألم 
1

9

 ، 
1

9

 × 24 = 
6

9

2 = 
2

3

2 

 

5 

 عم

 3 ب

18 180:18 = 
1

10

 ، 
1

10

 × 24 = 
2

5

2 

 = 180:18 18 عم 
1

10

 ، 
1

10

 × 24 = 
2

5

2 

 = 180:18 18 عم 
1

10

 ، 
1

10

 × 24 = 
2

5

2 

 = 180:18 18 عم 
1

10

 ، 
1

10

 × 24 = 
2

5

2 

 = 180:18 18 عم 
1

10

 ، 
1

10

 × 24 = 
2

5

2   
 (. 534 -2/532(، وشرحه لسبط املارد ين   )234، 233انظر: الفصول املهم ة ) (6)
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بعد تصحيح املسائل كل  ها أن  (2)إذا أردت أن تعرف كم سهم القرياط؟ :(1)فائدة
تنظر يف العدد الذي صح ت منه املسائل كليها، فتنسب أحد املضروبني الذي صح ت 
منه إىل األربعة والعشرين، مث  أتخذ مثل تلك الن  سبة من املضروب فيه، فما خرج فهو 

 سهم القرياط يف املسألة.
اخلارج ألفني ومخس مئة واثنني مثاله: ثالثة يف مثاِن مئة وأربعة وست  ني يكون 

وتسعني، نسبة املضروب وهو ثالثة إىل األربعة والعشرين الثيمن، أتخذ مثن املضروب 
 فيه، وهو مئة ومثانية، وذلك سهم الق ري اط.

                                                           

القرياط(  سهم وذلك ومثانية مئة وهو -إىل  -كم  تعرف أن أردت قوله: )فائدة: إذا (1)
 ساقط من )ب( و )ج( و )د(.

 هنا كلمة غري واضحة يف األصل. (2)
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َكَمإ َوَم)َ:قال مَأسَ نقَميمََاَالم َ َةَأكَمالّت  ََتَ انَمن
َالومرمثمةَ َيَمبمََهَألتَمعَمجَمَبدَ عَموَمَوبَ ثمَوَمَارَ ثلَدَممَ َ(1)

 .(مهَ امَ هَمسَ َدرَ ىَقَملَمعَم
 لكن ابلقيمة. ،جزاءوهو ما ال ْيكن قسمته ابأل :اينهذاَهوَالقسمَالثَ 

من  اً عطيته جزءأو  ،وارث ىل سهام كل   إأي نظرت  (مهَ امَ هَمسَ َدرَ قَم)عملمىَ :وقوله
 .(3()2)ُمموعهاىل إلة أكة كنسبة سهامه من املسىل مجيع الرت  إنسبته ، /كةالرت  

 ،ةلة من ست  أصل املسأ ،كة عبدوالرت   ،بوينخت من األأبنت وبنت ابن و  :مثاله
ونسبته  ،ولبنت االبن سهم ،فلها نصف العبد ،ة نصفت  ىل الس   إونسبتها  ،ثةللبنت ثال

ت ة ىلإ ة ت  الس    (5)ىل/إ (4)ونسبتهما ،خت سهمانولأل ،فلها سدس العبد ،سدس الس  
  .(7()6)فلها ثلث العبد ،ثلث

                                                           

 و)د( )ال تنقسم(.يف )ج(  (1)
 نصيب كل وارثوهذه صورهتا:  (2)

التركة
سهام كل وارث=  

المسألة
. 

 (. 2/505ب(، وشرح الفصول املهمة )70انظر: األنوار البهي ة )ل/
 ب(.70انظر: األنوار البهي ة )ل/ (3)
 يف )ب( و )د( )ونسبتها(. (4)
ت ة( بداية )د/ (5)  أ(.134)إىل الس  
 وهذه صورهتا: (6)

 الرت كة: عبد 6   

1 بنت (341)

2

 3 6:3  =2:1  =1

2

 فلها من العبد نصفه 

1 بنت ابن 

6

 1 6:1  =1

6

 فلها من العبد سدسه 

1 = 3:1=  6:2 2 ب أخت شقيقة 
3

  فلها من العبد ثلثه 
 ب(.70انظر: األنوار البهي ة )ل/ (7)

 أ[112]أ/
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 ،(1)كعبد  ،واحدة كة عيناً ذا كانت الرت  إلة أاملس حمل   ن  أىل إمثيل ف ابلت  شار املصن   أو 
 صاب كل  أفما  ،يقسم بينهم ابلقيمة مث   ،(2)مو  ق  فلو تعددت كعبيد وجوار ودواب في   

يل فائدة  (4)هريظومل  ،(3)وضةرح والر  كذا يف الش    ،مو  واحد من القيمة فله بقدرها من املق  
 .(5)قوميالت  

َ/)قال َب عمين هَ َىلَمعَمَةَ ثمَرَمالوَمَعضَأبمََحَمولَ صَأَ(6)نإ َفَم: َالّت  كمة  َم نم َفمأمسق ط(7)شميء  ، 
َالومرمثمة َعملمى َم نم ق يَالّت  كمة َبميمَممنَبمق يم مَابم اقس  َالمسأملمة ،َثأَ  هماممهأَم نم َ.(مهَ امَ هَمسَ َدرَ قَمَس 

َكَمذَم)إَ َ:هَأالَأثَممَ  َمَةَألمَأَمسالَمَتَ انَما ختان من أو  ،م ٍ أخوان من أو  ،مٌّ أو  ،أي وهي زوج (ااهل َمب 
َمَوبَمالثَ َوجَأالزَ َذَمخَمأَمفَمَ،وبثمَوَمَاَ رهَمدَ َرَمشَمعَمَةَمعَمربَـمأمََةَأكَمالّت  َوَم) م ٍ أب و أ طَسقَ أَمفَمَ،هَ اثَ ريَممَ َيعَ مَ ب 
َرَمشَمعَمَةَمعَمربَـمالَم مَ اقسَ فَمَ،ةَ بعَمسَمَ(8)ىبقَميمََ،ةَ شرَمعَمَيَمهَ وَمَ،ةَ لمَأَمسالَمَنَممَ َةَ ثَمالمَثمََيَمهَ وَمَهَأامَمهَمسَ 
ََةَ ثَمالمَثمََوجَ لزَ لَ فَمَ،انَ اثنَمَهمَ سَمَل َ كَأل ََةَ بعَمىَسَملَمعَمَاَ رهَمدَ  َةَأيمَمقَ َيَمهَ وَمَ،ةَ تَ سَ َريَأصَ تمََيَ َاثنَميف 

                                                           

.أ(: )وهذا مشعر بعدم 71قال صاحب األنوار البهي ة )ل/ (1)  الت قومي( مث  ذكر قول الر اف ع ي  
 يف )ب( )فتقوم(. (2)
 (.6/76(، وروضة الط البني )6/574انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)
 يف )ج( )ومل تظهر يل(. (4)
الذي يظهر يل أن  فائدة الت قومي: أن ه ل م ا كانت الرت كة عبارة عن أجزاء متعد  دة غري  (5)

متساوية الث من مل يكن ابالستطاعة قسمتها ابلعد  ؛ الختالف أمثاهنا، ول م ا كانت الرت كة أعياانً 
خمتلفة كان من الصيعوبة أخذ نسبة كل   ع ني ملفردها لكل   وارث، خبالف ما إذا كانت عيناً واحدة، 

، ول م ا كانت العَبة هبذه فإن ه ي عطى لكل   وارث من العني مبقدار نسبة سهامه من رأس املسألة
األعيان قيمتها وهو مشرتك بينها كل  ها قو  مت هذه األعيان؛ ليمكن قسمتها، مث  ما حصل لكل   

 وارث من القيمة أخذ ما يساويه من هذه األعيان.
 أ(.124)فإن صوحل( بداية )ب/ (6)
 أي أبن أخذ ذلك العني جبميع مرياثه وكان قيمته مثل مرياثه. (7)

 (.  264ظر: اإلجياز البن اللبان )ص ان
 يف )د( )فيبقى(.  (8)
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نَميشرَ عَ َاليتَأَفَملَ اَخَممَمَيعَأمَ جَمفَمَ،وبَ الثَ 
 .(2)(وبَ الثَ َةَ يمَمقَ ب ََاَ رهَمدَ َ(1)

 :رها طرقئلة ونظاأيف عمل هذه املس
 .(3)فما ذكره املصن    :لو  ريق األالط  
فما حصل  ،كةمن الرت   (5)مبلغ الباقي (4)خذ يفن تضرب سهام اآلأ/ :اِنالث  

 .(6)لةأتقسمه على ابقي سهام املس
                                                           

 يف )ج( )عشرون(. (1)
 مجلة الرت كة = قيمة الع ر ض + ابقي الرت كة )النقد(.  (2)

 (.2/553انظر: شرح الفصول املهم ة )
 درمهاً.  14ويف هذا املثال: مجلة الرتكة = قيمة الث وب + 

14وقيمة الث وب = 

7

  =2  ×3  =6. 
 درمهاً. 20=  6+  14فإذاً مجلة الرت كة = 

 وهذه صورة املسألة: 
 درمهاً  14الرت كة: ثوب و 2   
 درمهاً  20=  6+  14 10←6   

1 زوج (342)

2

 وهي قيمة الث وب 6 3 
1 أم 

6

 1 2 
1 أخوان ألم 

3

 2/1 4/2 
2 أختان شقيقتان 

3

 4/2 8/4  
المبلغ المعلوموهو: قيمة الع ر ض =  (3)

باقي سهام المسألة
 سهام اآلخذ.×  

 (. 2/553(، وشرح الفصول املهم ة )264انظر: اإلجياز البن اللبان )ص 
 يف )د( )من مبلغ(. (4)
 يف )د( )الباقي أي من الرت كة( بزايدة )أي(. (5)
 سهام اآلخذ × المبلغ المعلوموصورته: قيمة الع ر ض =  (6)

باقي سهام المسألة
. 

 (. 2/553(، وشرح الفصول املهم ة )264انظر: اإلجياز البن اللبان )ص 

 ب[112]أ/



 724َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 ،ربعنيأاثنني و  (1)كونتربعة عشر أيف  ةثة مضروبوج ثالللز   :فففي مثال املصن   
 .(3)وبفهي قيمة الث   ،(2)ةرج ابلقسمة /ست  خيفاقسمها على سبعة 

 مث   ،سبةفتنظر ما بينهما من الن    ،هامىل ابقي الس   إخذ ن تنسب سهام اآلأ :الثالث  
ىل ابقي إخذ ىل املبلغ كنسبة سهام اآلإ ه  نسبت   (4)اً كة مقدار خذ من املبلغ املعلوم من الرت  أت

 .(6)ضر  وذلك قيمة الع   ،(5)هامالس   
ثة فخذ ثال ،سباعأثة بعة ثالىل الس  إنسبتها  ،ثةثال وجللز   :ففي املثال املذكور

 .(7)وبفهي قيمة الث   ،ةوهي ست   ،ربعة عشرسباع األأ
  .هماوب بق   خوان الث  األ (8)خذ: /أفن قيل يف مثال املصن   إف

ربعة عشر على مثانية خيرج واقسم األ (9)سهميهما: أسقط /ففعلى طريق املصن   
 ،ثة دراهم ونصفاً فاضرب اخلارج يف اثنني يكن ثال ،رابع واحدأثة ابلقسمة واحد وثال

  .(10)وبوذلك قيمة الث  
                                                           

 يف )ج( و )د( )يكون(. (1)
 ب(. 134)ست ة فهي( بداية )د/ (2)
 3 × 14يمة الث وب = ق (3)

7

  =42

7

  =6. 
 يف )ج( و )د( )مقدار نسبته(. (4)
هام( ساقطة من )د(. (5)  )الس  
سهام اآلخذوصورته: قيمة الع ر ض =  (6)

باقي سهام المسألة
 املبلغ املعلوم.×  

 (. 2/554(، وشرح الفصول املهم ة )265انظر: اإلجياز البن اللبان )ص 
3=  7:3قيمة الث وب =  (7)

7

  ×14  =6. 
 (. 2/554انظر: شرح الفصول املهم ة )

 ب(. 124)أخذ األخوان( بداية )ب/ (8)
 ب(.53)سهميهما واقسم( بداية )ج/ (9)
 . 8=  2 - 10، فالباقي من سهام املسألة =  2سهام اآلخذ )األخوين( =  (10)

14= إذاً قيمة الث وب 

8

  ×2  =28

8

  =4

8

 3  =1

2

 3. 
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 (3)كونتربعة عشر أيف  (2)ةخوين سهمان مضروبفلأل :(1)اِنريق الث  وعلى الط  
 .(4)ثة ونصفثال خيرج ابلقسمة ةفاقسمها على مثاني ،مثانية وعشرين

فخذ  ،بعىل مثانية الري إونسبتهما  ،خوين سهماننصيب األ :الثريق الث  وعلى الط  
وعلى هذا قياس ابقي  ،(5)وبوذلك قيمة الث   ،ثة ونصفوذلك ثال ،ربعة عشرربع األ
  الورثة.

َكَمكَما،ََذَمكَمََهَ يبَ صَ نمَب ََةَ ثمَرَمالوَمَعضَأبمََذَمخَمأمََ:يلَمنَقَ إَ فَم)َ:(6)قال َكَمانظَأفَمَ؟ةَأكَمالّت  ََتَ انَمم مَر
َكَمإَ فَمَ،خذَ اآلَامَأهَمسَ  ََهَأذَمخَمأمََ(7)ا/مَمَيعَمبَجمَ اضرَ /فَمَداَ احَ وَمَهماَ سَمَانَمن اَمَمفَمَ،ةَ لمَأَمسَالَميف 

َكَمإ َوَمَ،ةَ كَمالّت  ََغَأبلَممَمَوَمهَأفَـمَعَممَماجتَم َنَ اضرَ فَمَيَ همَمسَمَهَأيبَأصَ نمََانَمن َمَمَصفَمب َ (8)هَأذَمخَمأَما َيف 
َمَمَثَملَأبَثَـأاضرَ فَمَمَ سهَأأمََةَمثَمالمَثمََهَأيبَأصَ نمََانَمكَمََنإ َوَمَ،ةَ لمَأَمسالَم ََ(9)هَأذَمخَمأَما ىَلَمعَموَمَ،ةَ لمَأَمسَالَميف 
 .(10) (اذَمهَم

                                                           

 )الث اِن( ساقطة من )د(. (1)
 يف )ج( )مضروابن(. (2)
 يف )ب( و )ج( )يكون(. (3)
 2 × 14قيمة الث وب =  (4)

8

  =28

8

  =28

8

  =4

8

 3  =1

2

 3.  
1=  8:2قيمة الث وب =  (5)

4

  ×14  =1

2

 3. 

 (. 2/554انظر: شرح الفصول املهم ة )
 )قال( ساقطة من )د(.  (6)
 أ(.135)ما أخذه( بداية )د/ (7)
 يف )ب( )ما أخذ(. (8)
 يف )ب( )ما أخذ(. (9)
نصيب اآلخذمجلة الرت كة =  (10)

سهام اآلخذ
 املسألة.×  

 (. 2/545(، وشرح الفصول املهم ة )264انظر: اإلجياز البن اللبان )ص 

 أ[113]أ/
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َ،ةَ شرَمعَمَهَ تَ صَ ب َ َم َ العَمَابنَأَذَمخَمأمَفَمَ،م َ عَمَابنَأوَمَ،ينَ وَمبَـملَمَختَ أأَوَمَ،ةَ دَ جَموَمَ،ةَ أَمامرَمَ:هَأالَأثَم)مَ 
َتَمأمََدتَمرَمأمَوَم َمَماضرَ فَمَ،دَ احَ وَمَهمَ سَمب ََذَمخَمأمََهَأن َإَ فَمَ،ةَ كَمالّت  ََغَمبلَممَمَفَمعرَ ن َب َوَمهَأوَمَ(1)هَأذَمخَمأَما
ََةَ شرَمعَم َمَ كَأيمََرَمشَمعَمَ(2)ااثنَمَيَمهَ وَمَةَ لمَأَمسَالَميف   نإَ فَمَ،ةَ كَمالّت  ََيعَأجمَ َوَمهَأوَمَ،ينَمشرَ عَ وَمَةَ ئَمن
َوَمهَأوَمَتهَأذَمخَمأَماَمَمَصفَمبَنَ اضرَ فَمَ،يَ همَمسَمتَبَ ذَمخَمأَمدَقَمفَـمَةَ شرَماَعَمهَمتَ صَ ب َ َةَأدَ اجلَمَتَ ذَمخَمأَم

ََةَ سَمخَم َسَ كَأيمََةَ لمَأَمسالَمَيف  َإ َوَمَ،يَمت َ ن َعَمهَمتَ صَ ب َ َختَأالَأَتَ ذَمخَمأَمن َقَمفَـمَةَ شرَما َتذَمخَمأَمد
َسَأاضرَ فَمَ،(3)ةَ تَ سَ ب َ/ َمَمَسَمدَأب ََانَ ثَملَأثـأَوَمَمَ رهَمدَ َوَمهَأوَمَتهَأذَمخَمأَما نَكَأيمََةَ لمَأَمسَالَميف 
  .(5)((4)ينَمشرَ عَ 

                                                           

 يف )د( )ما أخذ(. (1)
 يف )د( )اثن عشر( وهو خطأ. (2)
 أ(.125)بستة فاضرب( بداية )ب/ (3)
ي ة نسخة أم   القرى برقم ) (4) ن ه  نَإ َوَم) :أ(12( )ل/1-20561هنا زايدة يف منت األ ش 

َعَمهَمتَ صَ ب َ َةَأالرأَمَتَ ذَمخَمأَم َأَمهَمنَـ إَ فَمَةَ شرَما َأَممَمَثَملَأبَثَـأاضرَ فَمَ،ةَ ثَمالمَثَمتَبَ ذَمخَما مَاهَ رَمدَمَةَأثَمالمَثمََوَمهَأتَوَمذَمخَما

َلَأثَـأوَم  (. يَمعَ ربَمنَأَمكَأتمََةَ لَمَالسأَمثَيف 
 وهذه صورهتا:  (5)

   12 

1 زوجة (343)

4

 3 

1 جدة 

6

 2 

1 أخت شقيقة 

2

 6 

 1 ب ابن عم 

10إن أخذ ابن العم   بص ته عشرة فالرت كة = 

1

  ×12  =10  ×12  =120. 

10وإن أخذت اجلد ة بص تها عشرة فالرت كة = 

2

  ×12  =5  ×12  =60. 

10وإن أخذت األخت بص تها عشرة فالرت كة = 

6

  ×12  =120

6

  =20. 
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َنهَأمَ َدَ احَ وَمَلَ كَأََذَمخَمأَماَمَمَبتَمرَمضَمَئتَمنَشَ إ َوَم) ىَلَمعَمَهَأمتَمسَمقَمَغَملَماَبَـممَمفَمَ،ةَ لمَأَمسَالَممَيف 
َ.(1)(هَ امَ هَمسَ 

َ،اَ رهَمدَ َيَمت َ سَ َهَ اثَ ريَمب َ َوجَأالزَ َذَمخَمأَمفَمَ،اتَ قمَر َ فَمتـَممَأَاتَ وَمخَمأمََثَأالمَثمَوَمَ،وجَ زَمَ:هَأالَأثَممَ )
َالس َ اضرَ فَم ََيَمت َ ب َعَممهَماقسَ فَمَ،يَمانَ ثمَموَمَةَ ئَممَ َعَمربَمأمََ(2)نكَأتمََةَ يَمانَ ثمَمَيَمهَ وَمَةَ لمَأَمسَالَميف   ىلَما
 .(3)(ةَ كَمالّت  ََيعَأجمَ َكَملَ ذَمفَمَ،يَمت َ سَ وَمَةَ ئَممَ َهمَأالسَ َجَأرَأَُمَةَ ثَمالمَثمََيَمهَ وَمَهَ امَ هَمسَ 

خوذ قدر أوامل ،(6)تركة ُمهولة (5)القدر /من (4)معلوم اً قدنخذ بعض الورثة /أذا إ
وذكر  ،فكة طريقان ذكرمها املصن   فلك يف معرفة مجلة الرت   ،كة فقطخذ من الرت  نصيب اآل

ريقة ذكر الط  ن ان  أغري  ،(8)عن زايدة بيان يف ذلك مستغنياً  ظاهراً  (7)طريق مثاالً  لكل   
 ريقني موصل. من الط  كالًّ   ن  أليتضح  و ل، والط ريقة األوىل ابملثال الث اِن؛ابملثال األ ث انيةال

                                                           

  نصيب اآلخذ × المسألةطريقة أخرى: مجلة الرت كة =  (1)

سهام اآلخذ
. 

 (.2/546(، وشرح الفصول املهم ة )264انظر: اإلجياز البن اللبان )ص 
  يف )ج( )يكن(. (2)
 وهذه صورهتا:  (3)

   6←8 
1 زوج (344)

2

 3 
1 أخت شقيقة 

2

 3 
1 أخت ألب 

6

 1 
1 أخت ألم 

6

 1 
 60 × 8أخذ الز وج ست  ني درمهاً فالرت كة =  

3

  =480

3

  =160. 
 )د( )معلوماً القدر(.يف  (4)
 ب(.135)من تركة( بداية )د/ (5)
 يف )ب( )ُمهول(.  (6)
 )مثااًل( ساقطة من )ب(. (7)
 )ذلك( ساقطة من )د(. (8)

 ب[113]أ/
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َال َالصن َ وَ الثال َكالم َيف  ،وابن عم ٍ  ،م ٍ أو  (1)بخت ألأو  ،ةوجد   ،ةأامر  :فل
لة من أصل املسأ ،وما بقي البن العم    ،صفخت الن   ولأل ،دسة السي وللجد   ،بعة الري أللمر 

سهم  ىيبق ،ةخت ست  ولأل ،ة سهمانوللجد   ،ة ثالثةأللمر  ،ومنها تصحي  ،اثن عشر
فاضرب عشرة يف اثن عشر  ،داننري (2)ته عشرةبص   العم   خذ ابن أ ،واحد البن العم   

ة كان اخلارج اجلد   (3)ذا قسمت احلاصل على سهمإو  ،يكن احلاصل مئة وعشرين
ذا إو  ،ربعنيأة كان اخلارج   ثالث ية وهأعلى سهام املر  (4)ذا قسمتهإو  ،نيابلقسمة ست   

 .(8()7)عشرين/ اخلارجة كان ست   (6)ت /وهي    خعلى سهام األ (5)قسمته
                                                           

 يف )ب( )وأخت ألمٍ (. (1)
 يف )ب( )عشر(. (2)
 يف )د( )سهمي( وهو الص واب. (3)
 يف )د( )قسمت(. (4)
 يف )د( )قسمت(. (5)
 ب(.125)ب/)وهي ستة( بداية  (6)
 وهذه صورهتا: (7)

   12 120 60 40 20 
1 زوجة (345)

4

 3 30 15 10 5 
1 جدة 

6

 2 20 10 2

3

 6 1

3

 3 
1 أخت شقيقة 

2

 6 60 30 20 10 
1 5 10 1 ب ابن عم 

3

 3 2

3

 1 

أخذَابنَالعمَ    
10َبصتهَ

أخذتَاجلد ةَ
10َبصتها

أخذتَالزوجةَ
10َبصتهاَ

أخذتَالختَ
10َبصتهاَ

 10 × 12فإن أخذ ابن العم   بص ته عشرة فالرت كة = 

1

  =120. 
 10 × 12وإن أخذت اجلد ة بص تها عشرة فالرت كة = 

2

  =120

2

  =60. 
 10 × 12وإن أخذت الز وجة بص تها عشرة فالرت كة = 

3

  =120

3

  =40. 
 10 × 12وإن أخذت األخت بص تها عشرة فالرت كة = 

6

  =120

6

  =20. 
 أ(.54)عشرين. املثال الث اِن( بداية )ج/ (8)
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َكالمَالصن َ الثالَالثَ   ،صفوج الن   للز   ،قاتخوات متفر   أث وثال ،زوج: /فاينَيف
 م   األ (1)من/ ت    خولأل ،دس    ب السي ن األ    ت م    خولأل ،ه    ة مثل  قيقت الش      خولأل
فاضرب  ني درمهاً وج مبرياثه ست   خذ الز  أذا إف ،ىل مثانيةإوتعول  ،ةلة من ست  أفاملس ،دسالسي 

وهو مجلة  ،نيمثانية يكن مئة وست    (3)ولة بعوهلا وهأيف املس (2)خوذ وهو عشرونأثلث امل
ب خت من األخذت األأ (4)نإف ،كة ومثنهاذ هي ربع الرت  إ ؛ونته منها ستي وحص   ،كةالرت  
بعوهلا وهو مثانية  (5)املسألةصل أذ هلا سهم فقط يف إ ؛خذتهأني فاضرب مجيع ما ست   

 .(7)ريقانالط   ىفاستو  ،كةفهي مبلغ الرت   ،مئة ومثانني ربعأ (6)بلغت
                                                           

( بداية )د/ (1)  أ(.136)من األم  
 يف )ب( )عشرين(. (2)
 يف )ج( )وهي(. (3)
 يف )د( )فإذا(. (4)
 يف )ب( )الرتكة( بداًل من )املسألة(.  (5)
 يف )ج( )يبلغ(. (6)
 وهذه صورهتا: (7)

   6←8 160 480 
1 زوج (346)

2

 3 60 180 
1 شقيقةأخت  

2

 3 60 180 
1 أخت ألب 

6

 1 20 60 
1 أخت ألم 

6

 1 20 60 
60َأخذتَالختَلبَبصتها60ََأخذَالز وجَبصتهَ    

60فالرت كة =  ني درمهاً وج مبرياثه ست   خذ الز  أذا إف

3

  ×8  =20  ×8  =160. 

160وحص ته عبارة عن ربع الرت كة ومثنها؛ ألن  ربعها = 

4

160، ومثنها = 40=  

8

  =20. 

60فالرت كة =  نيست   وإن أخذت األخت ألب مبرياثها 

1

 ×8  =60  ×8  =480. 

 أ[114]أ/
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مجلة الرت كة بطريق الن  سبة، فتنظر الن  سبة بني  (2)أن تستخرج (1): وهيطريقةَثلثة
سهامهم من خوذ مبثل نسبة أفتزيد على امل ،(3)سبةوسهام الباقني من الن    سهام اآلخذ

 .(4)كةفهو مجلة الرت   ،سهامه
َالثالَال َالصن َ وَ ففي َكالم  ،تها ثالثنية بص  خذت اجلد  أ :لو قيل :فلَمن

 (6)بلغيمثاله أخوذ مخسة أزيد على املتف ،(5)ةمثال سهام اجلد  أفسهام ابقي الورثة مخسة 
 .(7)كةوذلك مجلة الرت   ،مئة ومثانني

فزد  ،فسهام ابقي الورثة مثل سهامها ،تها عشرينخت بص  خذت األأ :ن قيلإف
 .(8)كةمجلة الرت   فهو، /ربعنيأخوذ مثله يكن أعلى امل

(اذَمكَمََهَ ــــث َر  َوَمىَمَألَمعَمَهَألمََانَمكَمََينَ دَمب َوَمَ،هَ يبَ صَ نمَب ََةَ ثمَرَمالوَمَ(9)دَأحَمأمََذَمخَمأمََ:يلَمنَقَ إَ فَم)َ:قال

                                                           

 يف )ب( )وهو(. (1)
 يف )د( )يستخرج(. (2)
سهام الباقينوذلك أبن تنسب سهام الباقني إىل سهام اآلخذ أي:  (3)

سهام اآلخذ
. 

سهام الباقينوصورهتا: مجلة الرت كة =  (4)

سهام اآلخذ
 نصيب اآلخذ + نصيب اآلخذ.×  

 (.2/547انظر: شرح الفصول املهم ة )
 يف )د( زايدة )بصتها(. (5)
 يف )د( )تبلغ(. (6)
 .10=  2 - 12سهام اآلخذ =  -سهام الباقني = املسألة  (7)

10فجملة الرت كة = 

2

  ×30  +30  =5  ×30 +30  =150  +30  =180. 
 . 6=  6 - 12سهام اآلخذ =  -سهام الباقني = املسألة  (8)

6فجملة الرت كة = 

6

  ×20  +20  =20  +20   =40. 
 يف )د( )بعض الورثة(. (9)

 ب[114]أ/
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َكَمكَم) (1)تيةزاء /اآل       جن األ    ري ذلك م    و غأ ،ع    و ربأ ،و ثلثأ ،ف   ن نص    أي م َتَ انَمم
رَانظَأوَمَ،ينَ الدَ َبَ احَ صَمَيبَمصَ اَنَمنهَممَ َلقَ أمََثأَ َ،ةَ ثمَرَمىَالوَملَمعَمَةَميضَمرَ الفَمَ(2)حح َ صَمفَم؟َ/ةَأكَمالّت  َ
َيئاَ بَشَماضرَ فَمَ،صفهَأن ََ:الَمنَقَمإَ فَم،َالَ الَمَنَممَ َهَأذَمخَمأمََهَأن َأمََمَمعَميَزَمالذَ َزءَأاجلَأَهَألمََونَأكَأيمََيئاَ شَم
امَمفَمَ،ةَ يضَمرَ الفَمَنَممَ َيَمقَ اَبَميمَمفَ َانَ اثنَمَوَمهَأوَمَصفَ ن ََهَألَم

َ(.(4)الَأالَمَوَمهَأفَـمَغَملَمبَـمَ(3)
َنَمإ ََعَأرجَ تمََثأَ ) َيَ االثنَمَنَممَ َعَأنزَ تمَ ثأَ َ،هَ الَ ىَحَملَمعَمَهَأدَ رَأتـَمفَـمَينَ الدَ َبَ احَ صَمَيبَ صَ ىل

ََيَمقَ اَبَممَمَبَأضرَ تمَوَمَ،داَ احَ وَم ََلَأفعَمتمََكَملَ ذَمكَمومََ،ةَ يضَمرَ ىَالفَملَمعَمَادَماَزَممَمَهَأينَأدَمفَمَ،ةَ يضَمرَ َالفَميف  َيف 
،رابَمالَموَمَ،ثَ ثالمَالَم  .(5)(اءَ جزَمالَمَيعَ جمَ وَمَ،اسَ خَمالَموَمَع 

َذَمأمخَمفَمَ،نَ اوَمبَـمأمَوَمَ،انَ تَمابنـَمَ:هَأالَأثَممَ ) َالبَ حدَمإَ ت َمَ هَميبَ صَمنمَب ََيَ نتَمى َ،ةَ يضَمرَ الفَمَنَما
َثأَ َ،ةَ عَمربَـمأمََىبقَميمََ،ةَ يضَمرَ الفَمَنَماَمَ هَميبـَمصَ نمََلقَ أَمفَمَ،الَ الَمَصفَماَنَ يهَمب َأَمىَلَماَعَمهلمَمَانَمكَم (6)ينَ دَمب َوَم

ََانَ اثنَمَوَمهَأوَمَصفَ ن ََهَألمََا َئيشَمبَاضرَ  َ،اهَميبـَمصَ نمََدَ رَأتـَمفَـمَ،الَأالَمَوَمهَأوَمَ،ةَ يَمانَ ثمَمَ(7)نكَأيمََةَ عَمربَـمأمََيف 

                                                           

 ب(.136)اآلتية كم( بداية )د/ (1)
 أ(.126)فصحح الفريضة( بداية )ب/ (2)
 تنزع مث   حاله على فرتده الد ين صاحب نصيب إىل ترجع مث   املال، فهو قوله: )فما بلغ (3)

 الفريضة( ساقط من )ب(. يف بقي ما وتضرب واحداً  االثنني من
 ويعن ابملال هنا هو ُمموع الد ين واملرياث وهو الرت كة.  (4)

 ابقي السهام.  × املال )الرت كة( = خمرج الكسر 

 (.2/872انظر: التعليق على نظم الآللئ )
 املسألة.× بسط الكسر  - مقدار اإلرث = خمرج الكسر (5)

 مقدار اإلرث.   -ومقدار الد ين = املال 
 يف )د( )بدين( بدون الواو. (6)
 يف )ب( و )د( )تكن(. (7)



 732َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ََداَ احَ وَمَبَأضرَ تمَوَمَ،داَ احَ وَمَيَ االثنَمَنَميَمَ لقَ تأَوَم يَمهَ وَمَةَ يضَمرَ َالفَميف 
َزَممَمفَمَ،ةَ تَ سَ َ(1) ىَلَمعَمَادَما

َ.(2)(انَ همَماَسَمهَمينَـأدَمفَمَ،ينَأالدَ َوَمهَأفَـمَةَ تَ الس َ 
خذ أأي فتَ(الَ الَمَنَممَ َهَأذَمخَمأمََهَأن َأمََمَمعَميَزَمالذَ َزءَأاجلَأَهَألمََونَأكَأيمََيئاَ رَشَمانظَأ)فَم :قوله

فمخرج الن  صف، وهو اثنان، وإن كان ثلثًا فمخرج الثيلث، وهو  اً نصفن كان إ ،خمرجه
املسألة وتضربه فيما بقي من سهام  ة،وهو مخس ،فمخرج اخلمسثالثة، وإن كان مخ  سًا 

مقدار  (5)تعلم ما (4)نأردت إذا أ (3)مث  ، /كةفما بلغ فهو مجلة الرت   ،خذبعد سهام اآل/
سقط من خمرج الكسر مثل أف ؟مقدار املرياث منها (7)وما ؟كةمن مجلة الرت   (6)ين/الد  

                                                           

 يف )د( )وهو(. (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

   8=  2+  6الرت كة =  6   

 بنت (347)
2

3

 
  4+ سهما الد ين =  2 2

 2 2 بنت 

1 أم 

6

 1 1 

1 أب 

6

 1 1 

هام وهي   .4=  2 - 6فإلجياد مقدار املال أو اًل نوجد ابقي الس  

 .8=  4×  2فمقدار املال )الرت كة( = 

 .6=  6×  1 - 2ومقدار اإلرث = 

 .2=  6 - 8ومقدار الد ين = 
 ب(. 54)مث  إذا أردت( بداية )ج/ (3)
 يف )د( )إذا أردت تعلم مقدار(.  (4)
 يف )ب( )أن مقدار(. (5)
 أ(. 137)الد ين من مجلة( بداية )د/ (6)
 يف )ب( )ومن مقدار(. (7)

 أ[115]أ/
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ال يف  ،لةأت منه املستضرب الباقي من خمرج الكسر فيما صح   مث   ،خوذأالكسر امل
َثأَ ) :وهذا هو املراد بقوله ،ينوما زاد فهو الد   ،فما بلغ فهو املرياث ،هامالباقي من الس   

ىل نصيب صاحب إأي ترجع  (هَ الَ حَمَ(1)ىلَم/عَمَهَأدَ رَأتـَمفَـمَينَ الدَ َبَ احَ صَمَيبَ صَ ىلَنَمإ ََعَأرجَ تَم
 ،الً و  أكما كانت   (3) تكملليها حىت  إ (2)لة فتعيدهأسقطته من سهام املسأين الذي الد  
وتضرب الباقي من  ،وهو واحد ،صف نصفهماذين مها خمرج الن   ل  تسقط من االثنني ال مث  

 .الفريضة علىين ما زاد د  فال ،لةأاملخرج يف ُمموع املس
ََلَأفعَماَكَملَ ذَمكَمومَ)قوله:  ،رابَمالَموَمَ،ثَ ثالمََالَميف   (4)أيَ(اءَ جزَمالَمَيعَ جمَ وَمَ،اسَ خَمالَموَمَع 

وضربت الباقي  ،لثني وهو ثالثة ثلثيهاسقطت من خمرج الثي أكة الرت   يخوذ ثلثأكان املفإن  
 .هذا (5)املسألة، وعلىيف 

 ة (سَمبَخَماضرَ فَمَ،الَ يَالَمسَمخأَأ)حدى البنتني إ (6)أي (تَ ذَمخَمأمََيلَمنَقَ إَ فَم)َ:قال
َ)س /م  ج اخل  ر خم (7)أي وهي َ،ايهَمسَمخأَأَةَ مسَمالَمَنَممَ َلقَ أمََثأَ َ،ينَمشرَ عَ َ(8)نكَأتمََةَ عَمربَـمأمََيف 

َبَماضرَ فَمَ،ةَ ثَمالمَثمََىبقَميَم َيَمهَ وَمَ،رَمشَمعَمَةَميَمانَ ثمَمَ(10)نكَأ)تَملة أُمموع املس (9)أي وهي (ةَ تَ َسَ اَيف 

                                                           

 ب(. 126)على حاله( بداية )ب/ (1)
 يف )د( )فتعده(. (2)
 يف )د( )يكمل(. (3)
 )أي( ساقطة من )د(. (4)
 قوله: )وعلى هذا( ساقط من )ج(.  (5)
 )أي( ساقطة من )ب(.  (6)
 يف )ب( )وهو(. (7)
  يف )ج( )يكن(. (8)
 )ب( )وهو(.يف  (9)
 يف )ج( )يكن(. (10)

 ب[115]أ/
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َوَمهَأوَمَ،ةَ يَمانَ ثمَمَكَملَ ذَمفَمَة ،تَ اَسَ هَميبَـأصَ نمَوَمَ،انَ همَمسَمَوَمهَأوَمَ،ايهَملَمعَمَادَماَزَممَمَ(1)ينَأدَ الفَمَ،ةَأيضَمرَ الفَم
َالعَ سَمخأَأ خت اليت هلا مثانية لأل ،لة من عشرينأاملس ةصح   (2)أي /فاحلاصل (ينَمشرَ ا
 ،م   وثالثة لأل ،بوثالثة لأل ،ختهاة ألوست   ابلد ين، وسهمان ،ة ابلفرضست   ،ينالد  

 .(3)وصح  
ََةَ سَمبَخَماضرَ فَمَ،الَ الَمَاسَ خَمأمََةَمثَمالمَثمََتَ ذَمخَمأمََ:يلَمنَقَ إ َفَم)َ:قال (4)غَألَأتمبَةَ عَمربَـمأمََيف 

                                                           

 يف )ب( )والد ين(. (1)
 ب(. 137)فاحلاصل صحة( بداية )د/ (2)
 وهذه صورهتا:  (3)

   3  

   20=  2+  18الرت كة =  6   

 بنت (348)
2

3

 
  8+ سهما الد ين =  6 2

 6 2 بنت 

1 أم 

6

 1 3 

1 أب 

6

 1 3 

 .20=  4×  5فمقدار املال )الرت كة( = 

 .18=  6×  3=  6×  2 - 5ومقدار اإلرث = 

 .2=  18 - 20ومقدار الد ين = 

18ونصيب البنت من املرياث =  

6

  ×2  =3  ×2  =6. 

، وهو 8=  2+ 6فمجموع ما أخذته البنت = نصيبها من املرياث + مقدار الد ين = 
2عبارة عن مخ  سي الرت كة؛ ألن  

5

  ×20  =40

5

  =8. 
 )يبلغ(.يف )ج(  (4)
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نَممَ َانَ همَمسَمَىبقَميمَوَم)كة ُمموع الرت   (1)أي وهيَ(ينَمشرَ عَ 
امَمبَأاضرَ َ،ةَ مسَمالَمَ(2)

(3)ََ َيف 
أي  ((5)ينَمشرَ عَ َاسَ خَمأمََةَأثَمالمَثمََوَمهَأوَم)رث أي وذلك مقدار اإل (رَمشَمعَمَاثنمََ(4)غَأبلَأتمََةَ تَ سَ 

َ/ينَ الدَ َدرَأقَمَةَ يَمانَ ثمَم)عشر  (6)ذن اثناإخذته البنت أفما  َ(8)يبَ صَ نمََدرَأقَمَ(7)ةَ عَمربَـمأمَوَم،
 .(9)بوين سهمانواحد من األ ولكل    ،ربعةأخرى خت األلأل ،مثانية ىيبق ة (ذَمخَ اآل

                                                           
 يف )ب( )وهو(. (1)
 قوله: )من اخلمسة( ساقط من )د(. (2)
 يف )ب( )اضرهبا(. (3)
 يف )ج( )يبلغ اثنا عشر( وهو خطأ. (4)
 يف )ب( )العشرين(. (5)
 يف )ب( و )د( )اثن عشر( وهو خطأ. (6)
 أ(. 127)وأربعة قدر( بداية )ب/ (7)
 )نصيب( ساقطة من )د(.  (8)
 وهذه صورهتا:  (9)

   2  
   20=  8+  12الرت كة =  6   

 بنت (349)
2

3

 
  12)الد ين( =  8+  4 2

 4 2 بنت 
1 أم 

6

 1 2 
1 أب 

6

 1 2 
 .20=  4×  5فمقدار املال )الرت كة( = 

 .12=  6×  2=  6×  3 - 5ومقدار اإلرث = 
 .8=  12 - 20ومقدار الد ين = 

12ونصيب البنت من املرياث =  

6

  ×2  =2  ×2  =4. 
، وهو عبارة 12= 8+4فمجموع ما أخذته البنت = نصيبها من املرياث + مقدار الد ين = 

س الرت كة =  20عن ثالثة أمخاس الرت كة؛ ألن  مخ 

5

 .12=  3×  4وثالثة أمخاسها =  4=  



 736َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

(َ َقَ إ َفَمقال: َوَمهَميبـَمصَ نمََلقَ أَمفَمَ،الَ الَمَاعَ سبَمأمََةَمعَمربَـمأمََمَ الَأَتَ ذَمخَمأمََ:يلَمن َ،دَ احَ وَمَوَمهَأا
َ)بع أي وهي خمرج السي  (ةَ بعَمبَسَماضرَ وَم لقاء نصيب إ (1)عدبأي وهي الباقي  (ةَ سَمَخَميف 

 (3)أي وهي (ةَ بعَمالسَ َنَممَ َلقَ أمََثأَ )كة أي وذلك ُمموع الرت   (يَمثَ المَثمَوَمَةَ سَمخَمَ(2)غَأبلَأ)تَم م   األ
أي وهي  (ةَ ثَمالمَبَثَمضرَ اوَم)خوذة أامل (4)سباعربعة األأي وهي األَ(ةَ عَمربَـم)أَمبع خمرج السي 

َ)سباع ربعة األلقاء األإبع بعد الباقية من خمرج السي  َ(5)غَأبلَأ)تَمة أي وهي ست   (ةَ يضَمرَ َالفَميف 
َثَمهَميبَـأصَ نمََ،رَمشَمعَمَةَميَمانَ ثمَم َ/ونَمشرَأعَ َكَملَ ذَمفَم ،رَمشَمعَمَةَمبعَمسَمَينَأالدَ وَمَ،ةَ ثَمالمَا يَمهَ وَم،

َةَأعَمربَـمأمََ(6)
 .(8)ب ثالثةولأل ،عشر (7)ختني اثناأي والباقي لأل (يَمثَ المَثمَوَمَةَ سَمخَمَاعَ سبَمأَم

                                                           

 يف )ب( زايدة )نصيب(. (1)
 يف )ج( )يبلغ(. (2)
 يف )ب( )وهو(. (3)
 سباع املأخوذ(. يف )د( )أ (4)
 يف )ج( )يبلغ(. (5)
 أ(. 138)وهي أربعة( بداية )د/ (6)
 يف )ب( و )د( )اثن عشر(. (7)
 وهذه صورهتا:  (8)

   3  
   35=  17+  18الرت كة =  6   

 بنت (350)
2

3

 
2 6  

 6 2 بنت 
1 أم 

6

 20)الد ين( =  17+  3 1 
1 أب 

6

 1 3 
هام وهي فإلجياد مقدار املال أو اًل   .5=  1 - 6نوجد ابقي الس  

 .35=  5×  7فمقدار املال )الرت كة( = 

 .18=  6×  3=  6×  4 - 7ومقدار اإلرث = 
= 



 737َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

وب ُمهول والث   ،لة باهلاأواملسأي  (وابَ ثمَوَمَاَ رهَمدَ َينَمشرَ عَ َكَمرَمتَـمَ:يلَمنَقَ إَ فَم)َ:قال
خذت ذلك أأي  (ةَ ثمَرَمىَالوَملَمعَمَاَ رهَمدَ /َتدَ رمَوَم ،وبَمالثَ َيَ تَماالبنـَمَ(1)دَأحَمأمََتَ ذَمخَمأَمفَم)القيمة 
  ؟كةومجلة الرت   ؟وبفإذا أردت أن تعرف كم قيمة الث   ،الورثة (2)ي/ورض ،بنصيبها

َينَمشرَ ىَالعَ لَمدَعَمزَ فَم) :وهو قوله ،فأيسرها ما ذكره املصن    ،فلك يف ذلك طرق
أصل  يأي اليت ه ((3)ةَ تَ الس َ َنَممَ ) ةخذأي نصيب البنت اآل (اهَميبـَمصَ بَنَماضرَ وَم ،اَ رهَمدَ 

َ)َوهو اثنان ،لةأاملس َانَ اثنَمَكَمل َذَمفَم)راهم املوجودة أي وهي الد   (ينَمشرَ عَ وَمَدَ حَمَأَميف 
َعَممهَماقسَ فَمَ،ونَمعَأربَـمأمَوَم َبَممَمَوَمهَأوَمَ،ةَ عَمربَـمىَأَملَما سهام  (4)يأي وهي ابق (ةَ يضَمرَ الفَمَنَممَ َيَمقَ ا

 ،أي فاخلارج عشرة ونصف (صفَ ن َوَمَةَ شرَمعَمَكَملَ ذَمفَم)أخذ نصيب البنت  (5)الورثة /بعد
َ،صفاَ ن َوَمَيَمثَ المَثمَوَمَداَ حَمأمََ(7)غَأبلَأيمََينَمشرَ العَ وَمَدَ احَ ىَالوَملَمعَمَ(6)ادهَمزَ فَم)بنت  وهو نصيب كل   

َمَ هلمَموَمَ،صفاَ ن َوَمَاَ رهَمدَ َرَمشَمعَمَدَمحَمأمََوبَ الثَ َةَأيمَمقَ فَم َذَما َمَ دَ رمَوَمَ،صفَ ن َوَم ةَ شرَمعَمَكَملَ ن نَت

                                                           

= 

 .17=  18 - 35ومقدار الد ين = 

18ونصيب البنت من املرياث =  

6

  ×1  =3  ×1  =3. 

، وهو عبارة 20= 17+3فمجموع ما أخذته األمي = نصيبها من املرياث + مقدار الد ين = 
35عن أربعة أسباع الرت كة؛ ألن  س بع الرت كة = 

7

 .20=  4×  5وأربعة أسباعها =  5=  
 يف )ب( )إحدى االبنتني( وهو الص واب، ويف )د( )أحد البنتني(. (1)
 أ(. 55)ورضي الورثة( بداية )ج/ (2)
 يف )ب( )الن  سبة(. (3)
 يف )د( )يف سهام(. (4)
 ب(.127)بعد أخذ( بداية )ب/ (5)
 يف )ب( )فرتدها(. (6)
 يف )ب( و )د( )تبلغ أحد وثالثني(. (7)

 أ[116]أ/
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 ،ونصفاً  حد عشر درمهاً أوب قيمة الث   ن  أأي فعلم من هذا  (1) (اَ رهَمدَ َوبَ الثَ َةَ يمَمقَ 
بنت  لكل    ،ونصف حد وثالثون درمهاً أفاحلاصل  ،درمهاً  (2)عشرون/ راهم املخلفةوالد  

 .(3)مثله م   ولأل ،ب مخسة وربعولأل ،عشرة ونصف
َقَ إ َفَم)َ:قال َدَ دَ رمَوَمَ،وبَمالثَ َمَ الَأَتَ ذَمخَمأمََ:يلَمن َعَمزَ فَمَ،يَ رهمَمت َالعَ لَمد َينَمشرَ ى

َنَماضرَ َثأَ َ،يَ رهمَمدَ  َوَمهَميبـَمصَ ب ََ(4)دَ حَمأمََوَمهَأا َعَممهَماقسَ وَم ،ينَمشرَ عَ وَمَيَ َاثنَميف  َابَملَما يَقَ ى
                                                           

 باقي التركة(النقد) + المال المردود × سهام اآلخذصورة هذه املسائل: نصيب اآلخذ =  (1)

باقي السهام
. 

 قيمة الث وب = نصيب اآلخذ + املال املردود.

. ن ه ي    الرتكة = نصيب اآلخذ + املال املردود + ابقي الرتكة، على طريقة األ ش 

  .أو الرت كة = قيمة الث وب + ابقي الرت كة، على طريقة الش ارح 
 ب(.138)عشرون درمهاً( بداية )د/ (2)
 وصورهتا:  (3)

1+  درهم 20الرت كة:  6   

2

1قيمة الث وب =   11 

2

 31 

 بنت (351)
2

3

 
2 1

2

1=  1 -قيمة الثوب  11

2

 10 

1 2 بنت 

2

 10 

1 أم 

6

 1 1

4

 5 

1 أب 

6

 1 1

4

 5 

 20 + 1 × 2نصيب البنت اآلخذة = 

4

  =2 × 21 

4

  =42

4

  =1

2

 10. 

1قيمة الث وب = 

2

 10  +1  =1

2

 11. 

1الرت كة = 

2

 10  +21  =1

2

.، على طريقة 31  ن ه ي    األ ش 

1أو الرت كة = 

2

 11  +20  =1

2

 ، على طريقة الش ارح.31 
 يف )د( )واحد(. (4)
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ىَلَماَعَميدَمزَ َينَ ذَماللَ َيَ رهمَمىَالد َ لَماَعَمدهَمزَ فَم ،انَ سَمخأَأوَمَةَ عَمربَـمأمََكَملَ ذَمفَمَ،ةَ سَمخَمَيَمهَ وَمَةَ يضَمرَ الفَم
َمَ هَملَمفَـمَ،انَ سَمخأَأوَمَونَمشرَأعَ وَمَةَ تَ سَ َكَملَ ذَم/فَمَ،(1)الَ وَ أمََينَمشرَ العَ  َ،ةَ عَمربَـمأمََينَمشرَ عَ وَمَةَ عَمربَـمأَمنَا
ربعة وعشرين أفسدس  ،دسنصيبها السي  ن  أي أل (مرهَماَدَ سَمخأَأَيَ سَمخأَأوَمَيَ رهمَمنَدَ اَمَ هلمَموَم
 ،وسدسها اثنان ،اثن عشر (2)يكن مخاساً أابسطها  ،سا درهميبقي درمهان ومخ    ،ربعةأ

َ.سانمخ   ومها 
َقَ مَ ) م  أي األ (تَ دَ رَمفَـم)َ:قال َسَ انَمكَمََهَأتَميمَمقَ َنَ لَمَ؛يَ رهمَمدَ َوبَ الثَ َةَ يمَمن َةَ تَ ت

َزَممَمَوَمهَأوَم)رمهني الد    ت  فلهذا رد   ،نيس  ربعة ومخ  أنصيبها و أي  (يَ سَمخأَأوَم ىَلَمعَمَادَما
 .(3)دة على العشرين املخلفةئوب زاني قيمة الث  مس  واخل   ة  ت  الس    ن  أ :أي معناه (ينَمشرَ العَ 

                                                           

 يف حاشية )أ( مكتوب يف هناية هذه اللوحة )بلغ مطالعة وحتريراً(.  (1)
 يف )ب( و )د( )تكن(. (2)
 وصورهتا:  (3)

2درهم +  20الرت كة:  6   

5

2قيمة الث وب =  6 

5

 26 
 بنت (352)

2

3

 
2 4

5

 8 
4 2 بنت 

5

 8 
1 أم 

6

 1 2

5

2=   2 -قيمة الثوب  6 

5

 4 
1 أب 

6

 1 2

5

 4 

 20 + 2 × 1نصيب األم اآلخذة = 

5

  =1 × 22 

5

  =22

5

  =2

5

 4. 

2قيمة الث وب = 

5

 4  +2  =2

5

 6. 

2الرت كة = 

5

 4  +22  =2

5

 26 . ن ه ي    ، على طريقة األ ش 

2أو الرت كة = 

5

 6  +20 = 2
5

 ، على طريقة الش ارح. 26 

 ... اخل( تصويرها :مخاساً أابسطها  ،سا درهميبقي درمهان ومخ   قول الش ارح: )
2

5

 2  =12

5

12خنرج منها نصيب األم   وهو السيدس   

5

  ×1

6

  =12

30

  =2

5

. 

 ب[116]أ/



 740َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

صَانقَأفَم ،يَ رهمَماَدَ وهَمادَأزمَوَمَ،وبَمالثَ َيَ نتَمالبَ َىحدَمإ ََتَ ذَمخَمأمََ:(2)الَمقَمَ(1)نإَ فَم:َ/)قال
َ)أي وهو اثنان  (اهَميبـَمصَ بَنَماضرَ َ(3)ثأَ ،َ/يَ رهمَمدَ َينَمشرَ العَ َنَممَ  أي وهي  (رَمشَمعَمَةَميَمانَ َثمَميف 

الثني ة والث  ت  أي الس    (امهَماقسَ وَم)ثني ة وثالرب ست  احلاصل من الض   (4)لغيبة العشرين بقي  
َلَمعَم) اخلارج تسعة  ،لة بعد نصيب البنتأأي وهي الباقية من سهام املس (ةَ عَمربَـمأَمى
َهَممَ ضَأوَم) َثمَمإَ ا َزَممَمفَمَ،رَمشَمعَمَةَميَمانَ ىل َةَأبعَمسَمَوَمهَأوَمَ،وبَ الثَ َةَأيمَمقَ  وَمهَأفَـمَينَمشرَ العَ َىلَمعَمَادَما
َمَ هَملَمفَـم ،ماهَ رَمدَم  ؛وبأي على قيمة الث   (يَ رهمَمدَ  اوهَمادَأدَزَمقَموَم ،ةَ سعَمت ََينَمشرَ عَ وَمَةَ بعَمنَسَما
 .(5)وهو تسعة ،كمال نصيبهاإل 

                                                           

 أ(. 128)فإن قيل( بداية )ب/ (1)
 يف )ب( )قيل(. (2)
 أ(.139)مث  اضرب( )د/ (3)
 )تبلغ(.يف )د(  (4)
 وصورهتا:  (5)

 27الث وب =  قيمة 7+ درهم  20الرت كة:  6   
 بنت (353)

2

3

 
 9قيمة الثوب =  7+  2 2

 9 2 بنت 
1 أم 

6

 1 1

2

 4 
1 أب 

6

 1 1

2

 4 
 باقي التركة(النقد) − المال المنقوص × سهام اآلخذنصيب اآلخذ = 

باقي السهام
. 

 20 − 2 × 2ففي املثال نصيب البنت اآلخذة = 

4

  =2 × 18 

4

  =36

4

  =9. 
 املال املنقوص. -والرتكة = نصيب اآلخذ + ابقي الرتكة 

 أو ْيكن أن يقال الرتكة = نصيب اآلخذ + نصيب الباقني.
 .27=  18+  9ففي املثال الرتكة = 

 ابقي الرتكة )النقد(. -وقيمة الث وب = الرتكة 
 .7=  20 - 27ففي املثال قيمة الثوب = 
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َإَ فَم)َ:قال َثَموهَمادَأزمَوَمَ،مَ الَأَ(1)هَأتَ ذَمخَمأَمن َعَ مَ َةَ ثَمالمَثمََلقَ أَمفَمَ،مَماهَ رَمدَمَةَمثَمالمَا َ،ينَمشرَ ن
َوَمهَميبـَمصَ نمَ/َباضرَ وَم ََدَ احَ وَمَوَمهَأا َعَممهَماقسَ وَمَ،رَمشَمعَمَ(2)ةَمبعَمسَم/َيف  َمَملَما َبَمى  نَممَ َيَمقَ ا

َكَملَ ذَمفَمَ،ةَ سَمخَمَوَمهَأوَم) م   لة بعد نصيب األأأي وهو العدد الباقي من سهام املس (ةَ يضَمرَ الفَم
َعَمدهَمزَ فَم)سان ثة دراهم ومخ   ثال (3)أي خيرج ابلقسمة (انَ سَمخأَأوَمَمَماهَ رَمدَمَةَأثَمالمَثَم َةَمبعَمىَسَملَما
َزَممَمَةَأيمَمالقَ فَمَ،انَ سَمخأَأوَمَونَمشرَأعَ َكَملَ ذَمفَمَ،رَمشَمعَم َدَ سَمخأَأَوَمهَأوَمَ،ينَمشرَ العَ  ىلَمعَمَادَما َ،مرهَما
َمَ هَملَمفَـم َمَ هلمَموَمَ،ةَ ثَمالمَثمََرَمشَمعَمَةَميَمانَ نَثمَما َثَموهَمادَأدَزَمقَموَمَ،انَ سَمخأَأَيَ سَمخأَأوَمَيَ رهمَمدَ َ(4)نا َةَمثَمالمَا
َقَ لَمعَمَمَماهَ رَمدَم دس       وذلك س ،ان   سم ومخ       ة دراه    ثثال (5)ا  هأي فيخصي  (وبَ الثَ َةَ يمَمى
ثة كة ثالوالباقي من الرت   ،ثةراهم ثالومن الد   ،درهم (6)يسم  خب  / وب      ذت الث       خأ ،ة      كالرت  

 .(7)مخاسأربعة أة و بنت ست   ولكل    ،بسان لألومخ   
                                                           

 يف )ب( )أخذت(. (1)
 ب(. 55)سبعة عشر( بداية )ج/ (2)
 يف )ب( )ابلقيمة(. (3)
 )من( ساقطة من )د(. (4)
 )فيخصها( ساقطة من )ب(. (5)
 ب(.139)خبمسي درهم( بداية )د/ (6)
 وصورهتا:  (7)

 27الث وب =  قيمة 7+ درهم  20الرت كة:  6   
 بنت (354)

2

3

 
 9قيمة الثوب =  7+  2 2

 9 2 بنت 
1 أم 

6

 1 1

2

 4 
1 أب 

6

 1 1

2

 4 
 باقي التركة(النقد) − المال المنقوص × سهام اآلخذنصيب اآلخذ = 

باقي السهام
. 

 20 − 3 × 1ففي املثال نصيب األم اآلخذة = 

5

  =1 × 17 

5

  =17

5

 = 2
5

 3. 
 املال املنقوص. -والرتكة = نصيب اآلخذ + ابقي الرتكة 

 اآلخذ + نصيب الباقني.أو ْيكن أن يقال الرتكة = نصيب 
= 

 أ[117]أ/
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 ،وزادومها مثانية دراهم ،ثنيثال (2)كةالرت  / وب البنتان كلتامها وكانتخذ الث  أ (1)نإف
ربعة يكن أفاضربه يف نصيبهما وهو  ،يبقي اثنان وعشرون ،ثنيالمانية من الث  سقط الث  أف

ىل اثنني إضفه أ ،ربعنيأربعة و أيكن اخلارج  (3)اقسمه على اثنني ،احلاصل مثانية ومثانني
فقد  ،ربعونأربعة و أا مونصيبه ،ثونة وثالوب ست  فقيمة الث   ،نية وست   وعشرين يكن ست  

 ،وعلى هذا القياس ،(4)وهو ذلك القدر املزاد ،هما مثانية دراهمىل متام حق   إهلما  يبق
 .علمأوهللا 

                                                           

= 

2ففي املثال الرتكة = 

5

 3  +17  =2

5

 20. 
 ابقي الرتكة )النقد(. -وقيمة الث وب = الرتكة 

2ففي املثال قيمة الثوب = 

5

 20 - 20  =2

5

. 
 يف )ب( )قال: فإن(. (1)
 ب(.128)الرت كة ثالثني( بداية )ب/ (2)
 )اثنني( ساقطة من )د(. (3)
 وصورهتا:  (4)

 66الث وب =  قيمة 36+ درهم  30الرت كة:  6   
2 بنتان (355)

3

 44/22قيمة الثوب =  36+  8 4 
1 أم 

6

 1 11 
1 أب 

6

 1 11 
 باقي التركة(النقد) − المال المنقوص × سهام اآلخذنصيب اآلخذ = 

باقي السهام
. 

 30 − 8 × 4ففي املثال نصيب البنتني اآلخذتني = 

2

  =4 × 22 

2

  =88

2

 = 44. 
 املال املنقوص. -والرتكة = نصيب اآلخذتني + ابقي الرتكة 

 أو ْيكن أن يقال الرتكة = نصيب اآلخذتني + نصيب الباقني.
 .66=  22+  44ففي املثال الرتكة = 

 ابقي الرتكة )النقد(. -وقيمة الث وب = الرتكة 
 .36=  30 - 66ففي املثال قيمة الثوب = 
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َ(اَيَمصَماببَالوَم)
 ،لفالن بكذا يت  ص  و  أ   :يقال ،ةوهدااي وهدي   ،ةكعرااي وعري    ،ةهي مجع وصي  

 .ه  ي  ص  و   ه  ل  ع  ذا ج  إ ،ليهإ ىص  و  أ  و  ،يت  ص  و  و  
 (2)اذإ ،يهص  ي   ،ء بكذايالش   ىوص   :ة من قوهلممشتق   (1)يي ر  ه  ز  فظة كما ذكره األ  والل  

 .(3)باتالن  / صلةكانت مت  إذا   ،ةواصي   أرضو  ،له بهص  و  
  .(4)ىل ما بعد املوتإ ع مضافعبارة عن تَبي  :وشرعاً 

رابت الواقعة بعد املوت ابلق   ب  ر  وصل الق  أامليت  ن  أل ؛ةذلك وصي   (5)يومس    
  .ةاحليااحلاصلة يف 

  .(6)ليهاإوهي قربة مندوب 
                                                           

، ولد سنة  المز همر ي : (1) هو أبو منصور حمم د بن أمحد بن األ ز ه ر اهل ر و يي، املعروف ابأل ز هر ي  
، مسع من أيب 282 ه، صاحب كتاب هتذيب الليغة، وكتاب الز اه ر يف غريب ألفاظ الش اف ع ي  

يي واحلسني القاسم  الب  غ و ي   وإبراهيم بن عرفة ن ف ط و ي ه وغريمها، وروى عنه أبو عثمان سعيد الق ر ش 
ي وغريمها، تويف سنة   ه.371ه، وقيل: سنة 370الب اش اِن 

ن و ي    الش افعي ة وطبقات ،(108رقم  3/63) للسيب ك ي    الكَبى الش افعي ة طبقات: انظر  لإل س 
ب ة قاضي البن الش افعي ة وطبقات ،(29رقم  1/35)  (.102رقم  1/123) ش ه 

 يف )ج( )إذ أوصله(.  (2)
 (.188، 12/187انظر: هتذيب الليغة ) (3)

 (.   6/116(، ومقاييس الليغة )2526، 6/2525وانظر أيضاً: الص  حاح )
القريب اجمليب يف ب(، وفتح 75(، واألنوار البهي ة )ل/4/401انظر: الوسيط للغزايل ) (4)

 (.214شرح ألفاظ الت قريب )ص 
 املوت( ساقط من )ب(.  بعد الواقعة الق ر ب   أوصل امليت ألن   وصي ة قوله: )ومس   ي ذلك (5)
ب(، ومغن احملتاج 75(، واألنوار البهي ة )ل/7/4انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (6)

(4/176.) 

 ب[117]أ/
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فيه يبيت ليلتني  ييوص ءيسلم له شم ئامر  حقي  (1)ما)/ :وقد ثبت يف احلديث
 .(2)متفق عليه (ال ووصيته مكتوبة عندهإ

ال إواالحتياط  (3)مز  ما احل   :ن يكون املرادأحيتمل  :هللا عنه يرض يي افعقال الش  
واالستعداد  ،من عن املوتؤ ن يغفل املأينبغي وما  ،ه املوتؤ ه قد يفجن  لك ألوذ ،هذا

 .خرةاآل (4)ارىل الد  إانبة واإل ،له
  .(6)ال هذاإخالق مكارم األ (5)ما املعروف يف :ن يكون املرادأوحيتمل 

ن يغتسل أمسلم  على كل    حقٌّ ) :م قالى هللا عليه وسل  ه صل  ن  أمثل ما روي  وهو
 .(7)(ةسبوع مر  يف األ

                                                           

 أ(. 140)د/)ما حقي امرئ( بداية  (1)
رواه الب خ اريي يف كتاب الوصااي، ابب الوصااي وقول  الن ب   صل ى هللا عليه وسل م: )وصي ة  (2)

(، ومسلم يف كتاب الوصي ة، ابب وصي ة الر جل 2738رقم  369الر جل مكتوبة عنده( )ص 
 ا.( كالمها من حديث ابن عمر رضي هللا عنهم1627رقم  713مكتوبة عنده )ص 

 يف )ب( )ما اجلزم(. (3)
 يف )ب( و )د( )دار اآلخرة(. (4)
 يف )ب( )من(. (5)
(، والش رح الكبري للر اف ع ي   8/196احلاوي الكبري )و  (،193انظر: خمتصر املز ِن    )ص  (6)

(7/5.) 
رواه الب خ اريي يف كتاب اجلمعة، ابب هل على من مل يشهد اجلمعة غسٌل من الن  ساء  (7)

بيان وغريهم )ص  واك يوم 897رقم  123والص   (، ومسلم يف كتاب اجلمعة، ابب الط  يب والس  
 ( كالمها من حديث أيب هريرة رضي هللا عنه.849رقم  341اجلمعة )ص 
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  .(1)تهام على مشروعي  ئمجاع قاواإل
 ،ي ٍ دمين آلو د  أ ،حج ٍ و  ،اةكزك ،هلل تعاىل ته حقٌّ يف ذم   (3)وأعنده وديعة  (2)ومن /

 .(5)من يثبت بقوله (4)ذا مل يعلم بهإبه  ين يوصأجيب عليه 
 ،م منهم احملارمويقد    ،يرث من قرابته م من الن يقد   أفضل فاأل ين يوصأراد أذا إو 

 دقةكما يف الص    ،رابجلوا مث   ،ابلوالء مث   ،ابملصاهرة مث   ،ضاعم ابلر  يقد    مث   ،غري احملارم مث  
ةز  ج  املن  /

(6)(7). 
ة مبا زاد عن الوصي   ىه هنن  أم ى هللا عليه وسل  صل   ب   احلديث عن الن   (8)وقد ثبت يف

 ،دونه لغري الوارث صحيحة مطلقاً  لث فماة ابلثي فالوصي   ،(10)(9)جاز فيهأو  ،لثعلى الثي 
                                                           

(،  واحلاوي الكبري 2/75(، واإلقناع يف مسائل اإلمجاع )7/263انظر: االستذكار ) (1)
 (.110(، ومراتب اإلمجاع )ص 8/390(، واملغن البن قدامة )8/188)

 أ(. 129)ومن عنده( بداية )ب/ (2)
 يف )د( )ويف ذم ته(. (3)
 قوله: )به من( ساقط من )د(.  (4)
(، وروضة الط البني 7/5(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )5/63انظر: الت هذيب للب  غ و ي   ) (5)

(6/97.) 
 أ(.56)ج/)املنج زة وقد ثبت( بداية  (6)
(، وروضة الط البني 6، 7/5(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )5/63انظر: الت هذيب للب  غ و ي   ) (7)

(6/97.) 
 قوله: )يف احلديث( ساقط من )د(.  (8)
 أي أجاز يف الثيلث.  (9)
وسل م جاء الن بي صل ى هللا عليه : يريد حديث  سعد بن أيب وق اص رضي هللا عنه قال (10)

، قلت: «يرحم هللا  بن  ع فر اء  »يع ود ِن وأان مبك ة، وهو يكره أن ْيوت ابألرض اليت هاجر منها، قال: 
: فالش طر؟ قال: «ال»اي رسول هللا، أ وص ي مبايل كل  ه؟ قال:  : الث يل ث، قال: «ال»، قلت  ، قلت 

 .«فالثيلث، والثيلث كثري»
= 
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ن إانفذة  ،ن مل جيزها الوارثإلث ابطلة ومبا زاد على الثي  ،يزوام مل جيأجاز الورثة أ ءسوا
 .(1)و فقرياً أ ،اكان الوارث غنيًّ   ءوسوا ،جازهاأ

 ،مةحمر   لثعلى الثي  (3()2)ايدةوالز   / :يي رد  احلسني واملاو   نوالقاضيا ي  ج  ي  ن  د  ن  وقال الب   
 .(5)ا مكروهةهن  إ :ونر  ص   ع  يبأوابن  (4)ايف  لك  ا وصاحب يل   و  وقال املت   

                                                           

= 

الوصااي، ابب أن يرتك  ورثت ه  أغنياء  خرٌي من أن يتكف فوا الن اس )ص رواه الب خ اريي يف كتاب 
(، ومسلم يف كتاب 2744رقم  370(، وأيضًا ابب الوصي ة ابلثيلث )ص 2742رقم  369

.1628رقم  714الوصي ة، ابب الوصي ة ابلثيلث )ص   (، والل فظ للب خاري  
 ب(. 75انظر: األنوار البهي ة )ل/ (1)
 يف )ب( و )د( )الز  ايدة( بدون الواو. (2)
 ب(. 140)الز  ايدة على( بداية )د/ (3)
َالكايف: (4) ،  صاحب هو ظهري الد  ين أبو حمم د حممود بن حمم د بن العب اس اخل و ارزم يي

، ولد سنة  ي    ه، صاحب كتاب الكايف وكتاب أتريخ خ و ارز م، مسع أابه وجد ه492وي عرف ابلع ب اس 
ن وغريمها، ومسع منه يوسف بن م ق ل د وأمحد بن طاروق وغريمها، تويف سنة  العب اس بن أ ر س ال 

 ه. 568

 الش افعي ة وطبقات ،(984رقم  7/289) للسيب ك ي    الكَبى الش افعي ة طبقات: انظر
ن و ي    ب ة قاضي البن الش افعي ة وطبقات ،(992رقم  2/183) لإل س   (.318رقم  2/21) ش ه 

: )هو املراد حيث أطلق الكايف( اخلزائن الس ن ي ة )ص  تنبيه: ي ل يي عن كايف اخل و ارزم ي   ن د  قال ال م 
سن و ي   يف طبقاته حيث ترجم للخ و ارزم ي  بلقب صاحب الكايف، 82 (، ويؤك  د ذلك صنيع اإل 

( ابسم صاحب الكايف عند هذا 2/599وكذلك صنيع الش ارح فإن ه صر ح يف كتابه بداية احملتاج )
 املوضع حيث قال: )وقال املت  و يل  والب  غ و يي واخل و ارزم يي وابن أيب ع ص ر ون: تكره الز  ايدة(. 

(، 8/194(، واحلاوي الكبري )233انظر: الت ت م ة للم ت  و يل بتحقيق: أْين احلريب )ص  (5)
ي   1/354ر البن أيب ع ص ر ون )(، واالنتصا5/63والت هذيب للب  غ و ي   ) راج الوه اج للز رك ش  (، والس  

 (.2/599(، وبداية احملتاج )6/240(، والن جم الوه اج )3/1086(، وعجالة احملتاج )467)
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ن أ ه ال جيوز ملن ترك واراثً ن  أفقوا على ات  ) :(1)مجاعوقال ابن حزم يف مراتب اإل
الوصية ملن  (2)واختلفوا هل جيوز ،وال يف مرضه ،تهال يف صح   ،لثكثر من الثي أب ييوص

 .(4)ىانته (؟منه (3)قلا جيوز أبّن  إم أث لابلثي  ترك واراثً 
 .لث شيئاً ن ينقص من الثي أوضة حسن يف الر  ألوا

 .(5)قص منهالن   ال فيستحبي إو  ،لثالثي  غنياء استوىفأ هن كان ورثتإ :وقيل
 ،بيوم املوت :هماصحي أو  ،ةبيوم الوصي   :حدمهاأ :وجهان ؟املال َب  عت  ي يوم ي  أبو

 كسب ماالً   وكذا لو هلك مث   ،ة بهقت الوصي  ة تعل  فعلى هذا لو زاد ماله بعد الوصي  
 .(6)قت بهتعل  

 ،به ىمقدار املوص   (7)اختالف/ ة ختتلف بسبتصحيح مسائل الوصي   ذاً إف
 .(8)د   جازة والر  اإل/ حوال مناألمتباينة بتباين  ،بةوطرقه متشع   

                                                           

 يف )ب( )االجتماع(.  (1)
 يف )د( )جتوز(. (2)
 يف )ب( )أقل( بدون الباء.  (3)
 (. 112، 111انظر: مراتب اإلمجاع )ص  (4)
راج 7/41(، وانظر أيضاً: الش رح الكبري للر اف ع ي   )6/122روضة الط البني ) (5) (، والس  

ي   )ص   (.466الوه اج للز رك ش 
(، والن جم الوه اج 6/122(، وروضة الط البني )7/41انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (6)

 (.4/189(، ومغن احملتاج )243، 6/242)
 ب(. 129)اختالف مقدار( بداية )ب/ (7)
 ب(. 75انظر: األنوار البهي ة )ل/ (8)

 أ[118]أ/
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َذَمإ َ)َ:قال َزَممَمَةَأثمَرَمالوَمَزَ َتأَ لَموَمَثَ لَأالثَـ َنَممَ َرَمكثَـمب َمَىوصَمأَما َالثَـ لَمعَمَادَما ذا إ (ثَ لَأى
 ،و مجاعة يشرتكون فيهأ ،ة لشخصن كانت الوصي  إ ،لث فينظركثر من الثي أب (1)وصيأ
  .همجازة الورثة ورد   إلة على أفمدار املس ،بعوالري  صفا جبزئني كالن   وإم   ،صفا جبزء كالن   م  إ

  .الباقي بني الورثةوقسم  ،له ي  واحد ما مس    كلي   يعط  أ  ورثة جاز الأن إف
َالقسمة صول مسائل أيف  (2)املذكور/ ريقخذ خمرج اجلزئني ابلط  ن أتأ :وطريق

 ،ةوتنظر يف خمرج جزء الوصي   ،لةئو غري عاأ ،لةئلة املرياث عاأمس تصحح  و  ،الفرائض
 .(4)لتانأاملست لة الورثة صح  أعلى مس (3)انقسم الباقين إ مث   ،ةوخترج منه جزء الوصي  

لة من أفاملس ،فقط وترك ابناً  ،وبثلثه لعمرو ،وصى بنصف ماله لزيدأوذلك كمن 
  .(6)ولالبن سهم ،سهمان ولعمرو ،ثالثة (5)لزيد ،ةست  

                                                           

 قوله: )أوصى أبكثر من الثيلث( ساقط من )د(.  (1)
 أ(. 141)املذكور يف أصول( بداية )د/ (2)
 وهو سهام الورثة يف مسألة الوصي ة.  (3)
 (.217، 6/216لبني )(، وروضة الط ا7/150انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (4)
 يف )ج( )لزيد نصفه ثالثة أسهم ولعمرو ثلثه سهمان(. (5)
 وهذه صورهتا:  (6)

   6 

1 وصي ة لزيد ابلن  صف (356)

2

 3 

1 وصي ة لعمرو ابلثيلث 

3

 2 

 1 ب ابن 
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 :فلكَطريقانن مل ينقسم إو 
لة الورثة أمس ن تباينا ضربت  إف ،الورثةلة أويف مس ،(1)ن تنظر يف الباقيأ :حدهاأ

ت فما بلغ صح   ،ةلة الورثة يف خمرج الوصي  أمس ق  ف  ن توافقا ضربت و  إو  ،ةيف خمرج الوصي  
يف خمرج فيما ضربته  خذه مضروابً أة خمرج الوصي  / من له شيء من مث   ،منه القسمة

بعد  ،ة     رج الوصي      فيما بقي من خم خذه مضروابً ألة الورثة أومن له شيء من مس ،ةالوصي  
 ن كاان متوافقنيإو  ،متباينني (2)الورثة/ ة    لأع مس    لباقي من كان اإة      راج جزء الوصي      خإ
 .(4)الباقي ق  ف  و   (3)فيف/

وتزيد مثل  ،من خمرجها بعد اجلزء يىل الباقإة جزء الوصي   (5)ن تنسبأ :اينالثَ 
ر ضربته يف خمرج سن كان فيه كإف ،فما بلغ فمنه القسمة ،لة الورثةأعلى مسسبة تلك الن   

 .(7)(6)ت منه القسمةفما بلغ صح   ،رسالك
                                                           

 أي الباقي بعد إخراج جزء الوصي ة ، وهو سهام الورثة يف مسألة الوصي ة.  (1)
 أ(. 130)الورثة متباينني( بداية )ب/ (2)
 ب(.56)ففي وفق الباقي( بداية )ج/ (3)
(، 7/148(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )2/594الفرائض ) علم انظر: الت لخيص يف (4)

 (.2/408(، وكشف الغوامض )215، 6/214وروضة الط البني )
قال ابن  اجملدي: )وهذا العمل بعينه هو الذي مر  يف املناسخة، إذا نزلت مقام الوصي ة منزلة 
مصحح امليت األو ل، ومصحح الورثة منزلة تصحيح امليت الث اِن، والفاضل من مقام الوصي ة منزلة 

م الآللئ سهام امليت الث اِن منه، فاستحضر العمل هناك يظهر القياس(، الت عليق على نظ
(2/905 .) 

 يف )ب( )ينسب(. (5)
 يف )د( )الت سمية(.  (6)
(، 7/148(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )2/594الفرائض ) علم انظر: الت لخيص يف (7)

 (.2/906(، والت عليق على نظم الآللئ )6/215وروضة الط البني )
 ألو ل فإن ه أسهل(.قال اخل َب  يي: )وإذا كثرت الوصااي ع مل ابلوجه ا

 جزء الوصية=  )مصحي املسألتني( وصورة هذه الط ريقة: اجلامعة

الباقي (سهام الورثة)
 مسألة الورثة + مسألة الورثة.×  

 ب[118]أ/
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 ،ه       رو بثلث      ولعم ،ه      ف مال      د بنص      لزي     ىوصأو  ،ان    وابن ،وان     بأ :هــــــمثال
 يخراج جزئإوالباقي بعد  ،تنيالوصي   وكذا خمرج ،ةلة الورثة من ست  أفمس ،(1)جازومهاأو /

 .ةتني ال ينقسم على ست  الوصي  
 (2)يبلغ ،يضاً أة وهو ست   ،تنية يف خمرج الوصي  ت  تضرب الس    :لوَ ريقَالفعلىَالطَ 

 ،مثانية عشر (3)ة يبلغمضروبة يف ست   ةثلزيد ثال ،القسمة ومنها تصحي  ،ة وثالثنيست  
فيما بقي من خمرج  بوين سهمانولأل ،عشر (5)اثن (4)ة يبلغولعمرو سهمان يف ست  

 ،سهم م   ولأل ،ب سهملأل ،ة وهو واحد يكون اثننيالوصي   ية بعد اخراج جزئالوصي  
 .(6)ابن سهمان لكل    ،ربعةربعة يف واحد أبأولالبنني 

                                                           

 ب(.141)وأجازومها فمسألة( بداية )د/ (1)
 يف )ب( و )د( )تبلغ(. (2)
 يف )ب( و )د( )تبلغ(. (3)
 يف )ب( و )د( )تبلغ(. (4)
 )اثنا عشر( وهو خطأ.يف )ج(  (5)
 وهذه صورهتا:  (6)

 اجلامعة 1  6   
   6  6 6  ×6  =36 

1 وصي ة لزيد ابلن  صف (357)

2

 3                   18 
1 وصي ة لعمرو ابلثيلث 

3

 2                   12 
 )أجازت الوصي تني(أم  

 1 ب

1

6

 1 1 
1 )أجاز الوصي تني(أب  

6

 1 1 
 الوصي تني( )أجازابن  

 ب
2 2 

 2 2 )أجاز الوصي تني(ابن  
   مسألة الورثة مسألة الوصي ة  
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َالطَ  َالثَ وعلى  ،اممثال الباقي من خمرجهأ تني مخسةجزء الوصي   :قولت :اينريق
  .(2)كما سبق  ومنها تصحي  ،ثنيوثال/ ةست   (1)يبلغ ،مثاهلاألة الورثة مخسة أفيزاد على مس

 :لة الكتابأوهي مس تيالوصيَ َوانَردَ إَو
 لة الوصاايألث من مسأي اقسم الثي  (اَيَمصَمالوَمَدرَ ىَقَملَمعَمَثَملَأالثَـ َمَ اقسَ فَم)َ:قال

ة لة الوصي  أهلم من مس املوص ىىل سهام إن تنظر أوذلك  ،هلم منها املوص ىعلى سهام 
أي وهو  (ياقَ البَموَم) ،هامالس    (3)تلك/ لث على قدروتقسم الثي  ،جازةعلى تقدير اإل

لثان والثي  ،هلم املوص ىلث على أي انقسم الثي  (ميهَ لَمعَمَمَمسَمانقَمَ(4)نإَ فَم ،ةَ ثمَرَمىَالوَملَمعَم)لثان الثي 
وترك  ،ماله يوصي لرجل واحد بثلثأذا إ (7)فيما/ أي وذلك (6)((5)حَ صَم) ،الورثةعلى 

                                                           

 يف )ب( و )د( )تبلغ(.  (1)
 جزء الوصيةاجلامعة )مصحي املسألتني( =  (2)

الباقي (سهام الورثة)
 مسألة الورثة + مسألة الورثة.×  

5ففي املثال املذكور: جزء الوصية )

6

.) 

 ( فالباقي نصيب الورثة.1 = 5 - 6مقامه )نلقي بسطه من 

 ( فهي  مخسة أمثال.1: 5نسبة ما ألقيناه إىل ما أثبتناه )

 .36(= 30=6×5(+ )6( مخسة أمثاهلا هكذا: )6نزيد على مسألة الوصية )
هام( بداية )ب/ (3)  ب(. 130)تلك الس  
الورثة( ساقط  على والثيلثان هلم املوص ى على الثيلث انقسم أي عليهم انقسم قوله: )فإن (4)

 من )ب(. 
 يف )د( )أي صح وذلك(.  (5)
: )وأصل مسألة الر د   دائماً: ثالثة، وسهام الوصااي فريق، ونصيبه  (6) بط املارد ين   قال س 

واحد وهو بسط الثيلث، وسهام الورثة فريق، ونصيبه اثنان، وال خيفى الت صحيح(، كشف الغوامض 
(2/414 .) 

 (.2/602وانظر: الت لخيص يف علم الفرائض )
 أ(. 142)فيما إذا أوصى( بداية )د/ (7)

 أ[119]أ/
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وال  ،و لالبننيأوسهمان لالبن  ،له ىللموص (1)سهم ،لة من ثالثةأفاملس ،و ابننيأ ابناً 
 .(3)(2)ر سوى هذا املثاليتصو  

ََثَ لَأالثَـ َجَمرَممَم باضرَ قَفَمافَ وَمَيَـألَموَمَ(4)مسَ نقَمَيَمنَلَمإ َوَم)َ:قال َ،(5)اَيَمصَمالوَمَدرَ َقَميف 
َبَـممَمفَم َفَ انظَأفَمَغَملَما َصَمإَ فَمَ،يهَ ر انَثمَلَأالثَـ وَمَ(6)مهلمَأَىالوصَمَىلَمعَمَهَأثأَلَأثَـأَحَ ن

                                                           

 سهمان(.  له للموصى يف )د( )ثالثة أسهم (1)
 أ(. 78انظر: األنوار البهي ة )ل/ (2)
  وهذه صورهتا إن كان الوارث ابن: (3)

   3 

1 وصي ة ابلثيلثني (358)

3

 1 

 2 ب )رد  الوصي ة(ابن  

 وهذه صورهتا إن كان الورثة ابنني:

   3 

1 وصي ة ابلثيلثني (359)

3

 1 

 )رد  الوصي ة(ابن  
 ب

1 

 1 )رد  الوصي ة(ابن  
  
 يف )د( )مل تنقسم(.   (4)
هام ال بد  وأن تكون خمرج جزء  أي يف قدر سهام املوصى (5) هلم من مسألتهم وتلك الس  

 أ(.  79الن  سبة، انظر: األنوار البهي ة )ل/
( ال حاجة لذكر هذه العبارة؛ ألن ه قال قبلها: هلمأمَالوصمىَعملمىَثـألأثأهَأَصمحَ َفمإ نقوله: ) (6)

ََثَ لَأالثَـ َجَمرَممَم باضرَ فَم) ( وهذا يلزم منه أن يصح  الثيلث على املوصى هلم، وانظر: اَيَمصَمالوَمَدرَ َقَميف 
 أ(.  79األنوار البهي ة )ل/
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َ.(1)(ةَألَمالسأَمَتَ حَ دَصَمقَمفَـمَةَ ثمَرَمىَالوَملَمعَم
َهَألمََيءَ شَمَلَ قَمأَمفَمَ،يَ ابنَمَفَملَ خَموَمَ،هَ عَ بأَرَأب ََرَ خَمآل َوَمَ،هَ الَ مَمَثَ لَأثَـأب ََلَ جَأرَمل ََىوصَمأمَ)َه:مثال

َعَماثنَمَثَ لَأثـأَوَمَعَ بأَرَأ ربعة أوهو  ،أي ثلث االثن عشر (هَأثأَلَأثـأَوَمَ،ةَ بعَمسَمَهَأثأَلَأثـأَوَمَهَأعَأبـأَرَأَ،رَمشَما
ََةَ ثَمالمَثمََوَمهَأوَمَثَ لَأالثَـ َجَمرَمبَمَماضرَ فَمَ،مَأسَ نقَمالَيَمَةَ بعَمىَسَملَمعَم) َةَ بعَمسَمَوَمهَأوَم يَ تَميـَ صَ الوَمَدرَ َقَميف 
َتَمنهَممَ وَمَ،ينَمشرَ عَ وَمَا َدحَمأمََ(2)غَأبلَأيَم هلما  ىلث وهو سبعة بني املوصأي فاقسم الثي  (حَ صَ ا
صحيح  ،ربعة عشرأالباقي  (3)يكن ،لثربعة لذي الثي أو  ،بعثة لذي الري ثال ،سباعاً أ

  .(5)ننيباال (4)على

                                                           

نكسار إن كان بني الثيلث وسهام املوصى هلم، ر صاحب املنت هنا طريقة تصحيح االذك (1)
 ومل يتعر ض لطريقة الت صحيح بني الثيلثني وسهام الورثة، وسيتطر ق هلا قريباً.  

 )تبلغ(. يف )د( (2)
 يف )ج( )يكون(. (3)
 يف )د( )صحيح االبنني وذلك يف(.  (4)
 وهذه صورهتا:  (5)

 اجلامعة 1  7   
   3  12←7 21 

 وصي ة ابلثيلث (360)
1

3

 1 
1

3

 4 4 
1 وصي ة ابلريبع 

4

 3 3 
 )رد  الوصي ة(ابن  

 ب
1                   7 

 7                   1 )رد  الوصي ة(ابن  
    مسألة الوصي ة مسألة الر د     
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َطريقَولكَيفَمثلَ ثه ل  لث    ن تطلب يف املثال املذكور ماالً أ/ وهو :(1)خرآهذا
له  (4)ىللموص ،عشرينو  اً حدأ (3)بع يبلغلث يف خمرج السي فتضرب خمرج الثي  ،(2)بعس  

 .(5)ربعة عشر لالبننيأو  ةثثال ،بعله ابلري  ىوللموص ،ربعةألث ابلثي 
ذا مل يصح الباقي على إأي  (ميهَ لَمعَمَيَ يقَمرَ الفَمَدَ حَمأمََامَأهَمسَ َ(6)ترَمسَمنَانكَمإ َوَم)َ:قال

َذَماضرَ فَم) (8)يوافق (7)ومل/ الورثة َ)ر عليهم     انكس من (9)رؤوس/ أي عدد (كَملَ ب َيف 
 .(ةَألَمسأَمالَمَ(10)نهَأمَ /َتحَ صَمَغَمـــلَماَبَـمــــمَمفَم)ه    ت منأي فيما صح   (ةَ ـــثمَرَمالوَمَةَ ـــلمَأَمسمَم

                                                           

 يعن يف تصحيح االنكسار بني الثيلث وسهام املوصى هلم. (1)
وهو عدد سهام الوصي ة، فإن كان عدد سهام الوصي ة مخسة فتطل ب  مااًل ل ث  ل ث ه  مخ  س،  (2)

 وإن كان عدد سهام الوصي ة ست ة فتطل ب  مااًل لث  ل ثه س د س.
 يف )د( )تبلغ(.  (3)
 يف )د( )املوصى له(.  (4)
 (.6/217(، وروضة الط البني )7/151انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (5)

 خمرج عدد سهام الوصي ة.× خمرج الثيلث وصورهتا: اجلامعة )مصحي املسألتني( = 

 .21=  7×  3ويف املثال املذكور: مصحي املسألتني = 
 )انكسر(.يف )ب(  (6)
 ب(. 142)ومل يوافق( بداية )د/ (7)
أ(: )فإن  املسألة بعد تصحيحها ابلط ريق املذكور أواًل 78قال صاحب األنوار البهي ة )ل/ (8)

ال بد  وأن ينقسم على املوصى هلم لكن الثيلثني قد ينقسمان على الورثة وقد ال ينقسمان، فال 
 إال على سبيل الفرض والت قدير(. يتصو ر االنكسار على املوصى هلم فقط

 أ(.57)رؤوس من( بداية )ج/ (9)
 أ(. 131)منه املسألة( بداية )ب/ (10)

 ب[119]أ/
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َكَمذَمإ َ/َ:هَأالَأثَممَ ) َمَةَألمَأَمسالَمَتَ انَما ةَمسَمخَمَفَملَ خَموَم)بع لث والري ة ابلثي أي الوصي   (ااهل َمب 
(1)َ

َعَمقَمفَـمَيَمن َبَم امَمهلمَأَىوصَملمَأل ََ،ينَمشرَ عَ وَمَدَ حَمأَمنَمَ َةَملمَأَمسالَمَنَ أمََمتَملَ د
َةَ يحَمحَ صَمَ،ةَ بعَمسَمَ(2)

َوَمهَأمَوَمهَأدَمدَمبَعَماضرَ فَم)أي وال توافق  (ةَ ثمَرَمىَالوَملَمعَمَ(3)حَ صَ تَمالََرَمشَمعَمَةَمعَمربَـمأمَوَمَ،امَميهَ لَمعَم
ََةَ سَمخَم َتَمنهَممَ وَمَ،ةَ سَمخَموَمَئةَ مَ َ(4)غَأبلَأيمََينَمشرَ عَ وَمَدَ حَمأمََيف  بع له ابلري  ىأي للموص (حَ صَ ا

مضروبة  ،ربعةألث له ابلثي  ىوللموص   ،مخسة عشر (6()5)كونتمضروبة يف مخسة  ،ةثثال
 ،بعنيس   (8)مضروبة يف مخسة يكون ،ربعة عشرأللبنني و  ،عشرين (7)يف مخسة يكون

 .(9)ربعة عشرأابن  لكل   
                                                           

 يف )ب( )مخس(.  (1)
 يف )د( )هلا سبعة صحيحة عليها(. (2)
 يف )ج( )ال يصحي(. (3)
 يف )د( )تبلغ(. (4)
 يف )ج( )يكون(، ويف )د( )تكن(. (5)
 مخسة( ساقط من )ب(. يف مضروبة أربعة ابلثيلث له وللموصى عشر قوله: )تكون مخسة (6)
 يف )د( )تكن(.  (7)
 يف )د( )تكن(.  (8)
  وهذه صورهتا: (9)

 مصح ها اجلامعة 1  7   
   3  12←7 21 21×5 =105 

 وصي ة ابلثيلث (361)
1

3

 1 
1

3

 4 4 20 
1 وصي ة ابلريبع 

4

 3 3 15 
 )رد  الوصي تني(ابن  

 2 ب

                  

14 

14 
 14                   )رد  الوصي تني(ابن  
 14                   )رد  الوصي تني(ابن  
 14                   )رد  الوصي تني(ابن  
 14                   )رد  الوصي تني(ابن  
     مسألة الوصي ة مسألة الر د     

 أ[120]أ/
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َثَ لَأثَـأب ََلَ جَأرَمتَلَ وصَمأمَوَمَ،يَ تَمابنـَموَمَينَ وَمبَـمأَمتَكَمرمَتَـمتَوَماتَممَمَةَ أَمامرَمَ:يلَمنَقَ إَ فَم)َ:قال/َ
َأَرَ خَمآلوَمَ،ااهل َممَم نَمَ َةَ يضَمرَ الفَمَصلَأأَمفَم)ف صن   جاز الورثة كما سيذكره املأأي و  (ااهل َممَمَسَ مَأب 
َسَ خأَأوَمَثَ لَأثَـأَهَألمََالَ مَمَلَ قَمأمَوَم)ربعة ألثان ولالبنتني الثي  ،لث اثنانبوين الثي أي لأل (ةَ تَ سَ 
وال  (1)أي ال يصحي  (رَ سَ نكَممَأَةَ تَ ىَسَ لَمعَمَةَ بعَميَسَماقَ البَموَمَ،ةَ يَمانَ ثمَمَهَأسَأخأَأوَمَهَأثأَلَأثَـأ ،رَمشَمعَمَةَمسَمخَم

َ)لة الورثة أوهي مس أي (ةَ تَ بَسَ اضرَ فَم)يوافق  رَمشَمعَم/َةَمسَمَخَميف 
لة أمس (3)يأي وه ((2)

أي وهي  (رَمشَمعَمَةَمسَمنَخَممَ َيءَ شَمَهَأنَلَممَمَلَ كَأفَمَ،حَ صَ اَتَمنهَممَ وَمَ،يَمسعَ ت ََ(4)نكَأيمَ)ة الوصي  
ََوابَ ضرَأمَمَهَأذَمخَمأمَ) ةلة الوصي  أمس نَمَ َيءَ شَمَهَأنَلَممَمَلَ كَأومَ)لة الورثة أمس يأي وه (ةَ تَ َسَ يف 

ََوابَ ضرَأمَمَهَأذَمخَمأمَ)لة الورثة أمس يأي وه (ةَ تَ سَ  لة أما بقي من مس يأي وه (ةَ بعَمَسَميف 
ََةَ وبَمضرَأمَمَ،ةَ سَمخَمَثَ لَأثَـ لاَبَ احَ صَملَ فَم)ة بعد اخراج سهم الوصي  ة الوصي   َكَملَ ذَمفَم ةَ تَ َسَ يف 

ََةَ وبَمضرَأمَمَ،ةَ ثَمالمَثمََسَ مَأالَأَبَ احَ صَمل َوَم)كة وهو ثلث الرت   (ونَمثَأالمَثَم َةَميَمانَ ثمَمَكَملَ ذَمفَمَةَ تَ َسَ يف 
ََةَ وبَمضرَأمَمَ،ةَ عَمربَـمأمََةَ تَ الس َ َنَممَ َيَ تَمالبنـَمل َوَم)كة س الرت  مخ   (5)وهو/ (رَمشَمعَم َكَملَ ذَمفَمَةَ بعَمَسَميف 
ََانَ همَمسَمَينَ وَمبَـملَمل َوَم)ربعة عشر أبنت  أي لكل    (ونَمشرَأعَ وَمَةَ يَمانَ ثمَم َةَمعَمربَـمأمََكَمل َذَمفَمَةَ بعَمَسَميف 
َ.سبعة م   ولأل ،ب سبعةأللأي  (رَمشَمعَم

                                                           

 يف )ب( )أي تصحي وال توافق(.  (1)
 أ(. 143)عشر أي( بداية )د/ (2)
 يف )د( )وهو(.  (3)
 يف )ب( و )د( )تكن(.  (4)
 ب(. 131)وهو مخس الرت كة( بداية )ب/ (5)

 ب[120]أ/



 757َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َذَمهَم)َ:قال َذَمإَ ا جاز الورثة أذا إه ما م حملي ما تقد   (1)أي (ةَميَ صَ الوَمَةَأثمَرَمالوَمَازَمجَمأَما
 .(2)ة كما ذكرانهالوصي  

                                                           

 الوصي ة( ساقط من )د(.  الورثة أجاز إذا ما حمل ه تقد م ما قوله: )أي (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

 اجلامعة 7  6   

   15  6 15×6=90 

1 وصي ة ابلثيلث (362)

3

 5                   30 

1 وصي ة ابخل مس 

5

 3                   18 

 )أجازت الوصي تني(أم  

 7 ب

1

6

 1 7 

1 )أجاز الوصي تني(أب  

6

 1 7 

 )أجازت الوصي تني(بنت  
2

3

 
2 14 

 14 2 )أجازت الوصي تني(بنت  

  مسألة الورثة الوصي ةمسألة   

 وْيكن إجياد مصح املسألتني ابلط ريقة الث انية اليت ذكرها الش ارح وهي: 

 جزء الوصيةاجلامعة )مصحي املسألتني( = 

الباقي (سهام الورثة)
 مسألة الورثة + مسألة الورثة.×  

8مصحي املسألتني = 

7

  ×6  +6 =48

7

  +6  =6

7

 6  +6  =6

7

 12. 

فما بلغ صح ت منه القسمة كما  ،رسضربه يف خمرج الكت كن  إفومبا أن  احلاصل فيه كسر 
  ذكر ذلك الش ارح رمحه هللا.

6فيكون مصحي املسألتني = 

7

 12  ×7  =90

7

  ×7  =90. 

 ب(.77وانظر إجابة هذه املسألة هبذه الط ريقة يف: األنوار البهي ة )ل/



 758َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 املوص ىأي  (اهَمامَأهَمسَ َانَمكَمومََ،ةَ ثَمالمَثمََثَ لَأثَـأَهَألمََيءَ شَمَلَ قَمأَمواَفَميزَأَيأَ اَلَمذَمإَ اَمَ أَمفَم)َ:قال
 (ةَ يَمانَ مَمىَالثَ لَمعَمَوَمهَأوَمَ،همَ سَمَةَ ثَمالمَثمَ/َناَمَ مَمهلمَأوَمَ،(1)ةَ يَمانَ واَثمَمازَأجَمأَموَلمََرَمشَمعَمَةَمسَمنَخَممَ )هلما 

َينَ وَمبَـملَمل َوَم)وال يوافق  ال يصحي  (2)أي (رَ سَ نكَممَأ)جازوا أن لو أة أي سهام الوصي  
َةَ تَ الس َ َيَمبمَ نَ أمََريَمغَمَ،رَ سَ نكَممَأ)لة الورثة أأي وهي مس (ةَ تَ ىَسَ لَمعَمَانَ همَمسَمَ(3)يَ تَماالبنـَموَم
َ)لة الورثة أمس (4)قف  و  / يأي وه (ةَ ثَمالمَبَثَماضرَ فَمَ،افَ نصَملَمابَ َقَ فَ وَمَيَ االثنَموَم َيعَ َجمَ يف 

وَمهَأوَمَ،رخَماآل
بَاضرَ َثأَ َ،ينَمشرَ عَ وَمَةَ عَمربَـمأمََ(7)نكَأيمَ)ة أي وهي سهام الوصي   (6)(ةَ يَمانَ ثمَمَ(5)

ََكَمل َذَم َلَممَمَلَ كَأفَمَ،يَمبعَ سَموَم (8)يَ اثنَم/َنكَأتمََةَ ثَمالمَثمََيَمهَ وَم ةَ يضَمرَ َالفَميف  َثَممَ َيءَ شَمَهَأن َةَ ثَمالمَن
ََوبَ ضرَأمَم ََوبَ ضرَأمَمَهمَ سَم)هلما  املوص ىأي  (يَ لَمجَألرَ لَ فَم ،ينَمشرَ عَ وَمَةَ عَمربَـمأمََيف  َةَ عَمربَـمأمََيف 
َعَممهَماقسَ فَم ،ينَمشرَ عَ وَمَةَ عَمربَـمأمََ(9)ونَأكَأيمَ ينَمشرَ عَ وَم َثمَملَما َثَمثَمالمَثمََةَ يَمانَ ى َبَ احَ صَملَ فَمَ،ةثَمالمَة

َمَ ازَأجَمأَموَلمََثَ لَأالثَـ  ََةَ ثَمالمَبَثَماضرَ فَمَ،ةَ سَمخَمَرَمشَمعَمَةَمسَمنَخَموا َةَمسَمخَمَ(10)نكَأيمََةَ سَمَخَميف 
َ/َابَماضرَ فَمَ،ةَ ثَمالمَثمَ نهَأمَ َسَ مَأالَأَبَ احَ صَمل َوَمَ،رَمشَمعَم َةَ ثَمالمَثمََ(11)يف 

                                                           

 عشر.  مخسة مثانيًة من أجازوا لو سهام  الوصي ة أي وكان (1)
 )أي( ساقطة من )د(.  (2)
 يف )د( )ولالبنتني(. (3)
 ب(. 143)وفق مسألة( بداية )د/ (4)
 يف )ب( )ومها(. (5)
وذلك ألن  بني الث الثة والث مانية تباين، فتضرب كامل األو ل يف كامل اآلخر، على ما هو  (6)

 معمول به يف الن  سب األربع.
 يف )ب( )يكون(. (7)
 ب(. 57)اثنني وسبعني( بداية )ج/ (8)
 يف )د( )يكن(. (9)
 يف )ب( و )د( )تكن(.  (10)
 أ(. 132)يف ثالثة( بداية )ب/ (11)

 أ[121]أ/



 759َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َثمَماقَ البَموَمَ،ةَ سعَمت ََ(1)نكَأيَم َسَ لَمعَمَمهَأاقسَ فَمَ،ونَمعَأربَـمأمَوَمَةَ يَمانَ ي َ،رَمشَمعَمَةَمتَ سَ َينَ وَمبَـملَمل ََ،ةَ تَ ى
 .(3)ة عشربنت ست   أي لكل    (ونَمثَأالمَثمَوَمَ(2)انَ اثنَمَيَ تَمالبنـَمل َوَم

وهو من له شيء من  :مصحيح على ما تقد  يف القسمة بعد الت   خرآولكَطريقَ
فلزيد  ،ثةوهو ثال ،لة الورثةأق مسف  يف و   خذه مضروابً أجازة ة على تقدير اإللة الوصي  أمس
ثة يف ولعمرو ثال ،مخسة عشر (5)بلغتجازة مخسة يف ثالثة مخسة عشر بتقدير اإل (4)من
لة أومن له شيء من مس ،كةوهي ثلث الرت   ،ربعة وعشرونأفذلك  ،تسعة (6)بلغتثة ثال

                                                           

 يف )ب( )تكن(. (1)
 يف )د( )اثنني وثالثون( وهو خطأ. (2)
 وهذه صورهتا:  (3)

 اجلامعة 8  3  24   

   3  15←8  6 3×24=72 

 ابلثيلثوصي ة  (363)
1

3

 1 
1

3

 5                   15 

1 وصي ة ابخل مس 

5

 3                   9 

 )رد ت الوصي تني(أم  

 2 ب

                  1

6

 1 8 

1                   )رد  الوصي تني(أب  

6

 1 8 

                   )رد ت الوصي تني(بنت  
2

3

 
2 16 

 16 2                   الوصي تني()رد ت بنت  

  مسألة الورثة مسألة الوصي ة مسألة الر د     
  
 )من( ساقطة من )د(.  (4)
 يف )ج( )يبلغ(. (5)
 يف )ج( )يبلغ(. (6)



 760َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 ،مثله م   ولأل ،مثانية بثمانية (1)يف// ب سهم فلأل ،ةيف سهام الوصي   خذه مضروابً أالورثة 
 .وصح   ،فذلك اثنان وثالثون ،ة عشرست   (2)بنت سهمان يف مثانية يكون ولكل   

َذَمإ َوَم)َ:قال واَازَأجَمأمََ(3)نإ َفَم ،نتَ ب َوَمَابنَ َهَألمَوَمَ،هَ ابنَ َيبَ صَ نمََثلَ ب َ َلَ جَأرَمل ََىوصَمأَما
 .(4)(همَ سَمَنتَ لبَ ل َوَمَ،انَ همَمسَمَهَألمََىوصَملمَأل َوَمَ،انَ همَمسَمَالبنَ ل ََ،ةَ سَمنَخَممَ َةَألمَأَمسالَمفَم

 ،قبلها ال ،ةنصيبه بعد الوصي   من ورثته اعتَب وصي مبثل نصيب وارث معني  أذا إ
 ويقسم املال على ذلك. ،خرآ له واراثً  ىل املوصع  وج  

ذ إ ؛صفة ابلن   ابنه وال وارث له سواه كانت الوصي   (5)وصى مبثل نصيبأفلو 
 ،لثة ابلثي ن كان له ابنان فالوصي  إف ،ه مات عن ابننين  أفك ،خرآله مبنزلة ابن  ىملوصا
 .(6)هذا ىوعل ،سم  ربعة فباخل  أن كانوا إو  ،بعة ابلري فالوصي  ن كانوا ثالثة إو 

كما ذكره   ،لة من مخسةأوبنت فاملس (7)ابن/ وصي مبثل نصيب ابنه ولهأن إف
 .املال يسم  خب   ىوصأه ن  أفك ،فاملصن   

                                                           

 أ(. 144)يف مثانية( بداية )د/ (1)
  يف )د( )يكن(. (2)
 يف )د( )فإذا(.  (3)
 وهذه صورهتا:  (4)

  5 
 2 وصي ة مبثل نصيب االبن (364)

 2 )أجاز الوصي ة(ابن  
   1 )أجازت الوصي ة(بنت  

 ابنه( ساقط من )د(.  قوله: )نصيب (5)
(، واألنوار 6/208(، وروضة الط البني )140، 7/139انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (6)

 ب(. 81البهي ة )ل/
 ب(. 132)ابن وبنت( بداية )ب/ (7)

 ب[121]أ/



 761َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

مبثل  ىوتزيد عليها مثل نصيب املوص ،ح فريضة املرياثن تصح   أ :ابطوالضَ 
 . (1)نصيبه

 خاً أولو ترك ثالث بنات و ، (2)تزيد عليها واحداً  ،لة من اثننيأابنني فاملسفلو ترك 
ونصيب البنت  ،من تسعة لة تصحي أفاملس ،وصى مبثل نصيب بنت من البناتأو  ،بأل

  .(5()4) حد عشرأله سهمان من  ىفللموص ،سعةعلى الت    (3)/فزدمها ،سهمان
                                                           

(، واألنوار 209، 6/208(، وروضة الط البني )7/140انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (1)
 ب(. 81البهي ة )ل/

 وهذه صورهتا:  (2)

  2 2  +1  =3 

 1            وصي ة مبثل نصيب االبن (365)

 1 1 ابن 

 1 1 ابن 
 

 ب(. 144)فزدمها على( بداية )د/ (3)
(، واألنوار البهي ة 6/209(، وروضة الط البني )7/141انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (4)

 ب(. 81)ل/
 وهذه صورهتا:  (5)

   3 3  ×3  =9 9  +2  =11 

 2                            وصي ة مبثل نصيب البنت (366)

 )أجازت الوصي ة(بنت  
2

3

 2 

2 2 

 2 2 )أجازت الوصي ة(بنت  

 2 2 )أجازت الوصي ة(بنت  

 3 3 1 ب )أجاز الوصي ة(أخ ألب  
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َفَميزَأَيأَ نَلَمإ َوَم)َ:قال  ،ىل ثلث املال شرعاً إ نرجع ان  أي أل (ةَ سعَمت ََنمَ َةَألمَأَمسالَموا
كر مثل ال ينقسمان على االبن والبنت للذ   ،يبقي سهمان ،ثةمن ثال سهماً  (1)خذأفن

تسعة  (2)بلغ/ت ةلة الوصي  أصل مسأؤوس يف ثة عدد الري فاضرب ثال ،نثينياأل   حظ   
 .(3)وصح   (انَ همَمسَمَنتَ لبَ ل َوَمَ،ةَ عَمربَـمأمََالبنَ ل َوَمَ،ةَ ثَمالمَثمََثَ لَألثَـ ابَ َهَألمََىوصَملمَأل َ)

َإَ فَم)َ:قال م يف كالمه البنت يف املثال املتقد    (4)وأأي االبن  (اهأَمدَأحَمأمََازَمجَمأَمن
ََةَ سَمخَمَيَمهَ وَمَ(5)ةَ ازَمجَماإلَ /َةَملمَأَمسبَمَماضرَ فَمَ،رَأخَماآلَعَمنَممَموَم)  ةَ سعَمت ََيَمهَ وَمَد َ الرَ َةَ لَمسأَمَمَميف 
ََةَ ازَمجَماإلَ َةَ لمَأَمسنَمَممَ َهَأيبَمصَ نمََبتَمرَمضَمَازَمجَمأَمنَمَمفَمَ،يَمعَ ربَمأمَوَمَةَ سَمخَمَ(6)نكَأتَم َ،نعَ الَمَةَ لمَأَمسَمَميف 
ََنعَ الَمَةَ لمَأَمسنَمَممَ َهَأيبَمصَ نمََبتَمرَمزَضَمَيأَ نَلَممَموَم ََ.(7)(ةَ ازَمجَماإلَ َةَ لمَأَمسَمَميف 

َكَمذَمإَ فَم) ََنَ وابَمضرَأمَمَ،انَ همَمسَمَةَ ازَمجَماإلَ َةَ لمَأَمسنَمَممَ َهَأيبَأصَ نَمفَـمَازَمجَمأمََاالبنَأَانَما َةَ لمَأَمسَمَميف 
 يأي وه (ةَ سعَمالت َ َنَممَ َنتَ البَ َيبَأصَ نمَوَمَ،رَمشَمعَمَةَميَمانَ ثمَمَهَألمََونَأكَأيَمفَـمَ،ةَ سعَمت ََيَمهَ وَم ،نعَ الَم

ََنَ وابَمضرَأمَمَ،انَ همَمسَم)لة املنع أمس َ(9()8)ونَأكَأيَمفَـم/) مخسة يوهَ(ةَ ازَمجَماإلَ َةَ لمَأَمسَمَميف 
                                                           

 يف )ب( )فتأخذ(.  (1)
 يف )ج( )يبلغ(. (2)
 وهذه صورهتا:  (3)

   3 3  ×3  =9 
1 وصي ة مبثل نصيب االبن (367)

3

 1 3 
 )رد  الوصي ة(ابن  

 2 ب
4 

   2 )رد ت الوصي ة(بنت  
 )االبن والبنت(.يف )ب(  (4)
 أ(. 58)اإلجازة وهي( بداية )ج/ (5)
 يف )ج( )يكن(. (6)
 (.764وهذا يف املباينة خاص ة، كما سيأيت للش ارح )ص  (7)
 يف )ب( )فتكون(. (8)
 أ(. 133)فتكون عشرة( بداية )ب/ (9)

 أ[122]أ/
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أي  (2)(هَألمََىوصَملمَأل ََ(1)ونَأكَأتمَ رَمشَمعَمَةَمبعَمسَمَىبقَميمَوَمَ،ونَمشرَأعَ وَمَةَ يَمانَ اَثمَممَمهلمَأَريَأصَ يَمفَـمَ،ةَ شرَمعَم
د    م واح  و سه جازة وهة اإل   لأمن مس (3)جازت البنت ومنع االبن ضربت نصيبهاأفلو 

سهم أربعة ألة املنع أولالبن من مس ،تسعة (5()4)/يكون ،ة   تسع يوه ،ة املنع   لأيف مس
ة عشر ست   ىيبق ،فلهما تسعة وعشرون ،عشرين (6)جازة يكونلة اإلأمضروبة يف مس

 .(8)له ىللموص (7)سهماً 
                                                           

 يف )ج( و )د( )يكون(. (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

 اجلامعة 5   9  
  5  3 3×3=9 5  ×9  =45 

1 2 وصي ة مبثل نصيب االبن (368)

3

 1 3 17 
 18 4 2 ب 2 )أجاز الوصي ة(ابن  
 10 2 1 )رد ت الوصي ة(بنت  
    مسألة الر د   املطلق مسألة اإلجازة  

 يف )ب( )نصيبهما(.  (3)
 يف )ب( و )د( )تكون(.  (4)
 أ(. 145)تكون تسعة( بداية )د/ (5)
 يف )ب( )تكون(.  (6)
 يف )د( )سهمان(. (7)
 وهذه صورهتا:  (8)

 اجلامعة 5   9  
  5  3 3×3=9 5  ×9  =45 

1 2 وصي ة مبثل نصيب االبن (369)

3

 1 3 16 
 20 4 2 ب 2 )رد  الوصي ة(ابن  
 9 2 1 )أجازت الوصي ة(بنت  
    مسألة الر د   املطلق مسألة اإلجازة  
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لة أخر تضرب مساآل حدمها ورد  أجاز أذا إه ن  أوهو  :خرَيفَالعملآولكَطريقَ
له  ىللموص :فتقول ،ربعنيأمخسة و  (1)يبلغ :فففي مثال املصن    ،لة املنعأجازة يف مساإل

 ،سهمأوللبنت عشرة  ،ولالبن عشرون سهماً  ،املطلق مخسة عشر سهماً  د   على تقدير الر  
 ،وللبنت تسعة ،ولالبن مثله ،له مثانية عشر سهماً  ىجازة املطلقة للموصوعلى تقدير اإل

 .(2)شر مالهجاز منهما فقد ساحمه بع  أفمن  ،شرفاوت يف نصيب االبن والبنت الع  فالت  
َ ةَ ازَمجَماإلَ َةَملمَأَمسبَمَماضرَ فَم) :وقوله فلو كاان  ،ما متباينانهن  أي أل (نعَ الَمَةَ لَمسأَمَمَميف 

ولو كاان متماثلني اكتفيت  ،كثرولو كاان متداخلني اكتفيت ابأل ،قف  متوافقني ضربت الو  
 .(4)بذكرها (3)فال نطيل الكتاب ،مل عند عمل الفكرأمثلة ذلك /تظهر ابلت  أو  ،حدمهاأب

 .(عضَ بمََنعَ مَموَمَ،ةَ ثمَرَمالوَمَعضَ بمََةَ ازَمجَمإَ نَمَ َيدَأرَ اَتَأيمَمفَ َلَأفعَمتمََكَملَ ذَمكَمومَ)َ:قال
الوصااي اليت جيوز مجيعهم كل   (5)ن جييزأا م  إلث فالورثة مبا يزيد على الثي  ىوصأذا إ

                                                           

 يف )ب( و )د( )تبلغ(.  (1)
 18 - 20(، مث  )18(، ونصيبه إذا أجازها )20أي أن  نصيب االبن إذا رد  الوصي ة ) (2)

ذ منه الع شر وهو )2=  (، وأ عطي 2(، وهو ع شر نصيبه إذا رد  الوصي ة، فإن أجاز االبن الوصي ة أ خ 
 (.20) (، وإن مل جيز بقي نصيبه18املوصى له، وصار الباقي له )

 - 10(، والفرق بينهما )9(، ونصيبها إذا أجازهتا )10ونصيب البنت إذا رد ت الوصي ة )
(، 1(، وهو ع شر نصيبها إذا رد ت الوصي ة، فإن أجازت الوصي ة أ خذ منها الع شر وهو )1=  9

 (.10(، وإن مل جتز بقي نصيبها )9وأ عطي املوصى له، وصار الباقي هلا )
 بدون )الكتاب(. يف )ب(  (3)
طريقة الن ظر بني مسألة اإلجازة ومسألة الر د   كطريقة الن ظر بني مسائل احلمل بعضها  (4)

بعضاً، وكذلك مسائل اخلنثى املشكل، ومسائل املفقود، وذلك يكون ابلن  سب األربع؛ إلجياد 
 جامعة هلن .

 يف )د( )جييزوا(. (5)

 ب[122]أ/
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وقد علم  ،ها بعضهمها ويردي جييز بعضهم كل   (2)وأ/ ،(1)هامجيعهم /كل   و يردي أ ،هاهلم ردي 
 :(4)حاالت ربع  أ (3)هاءوبقيت ورا ،الثحكم هذه احلاالت الث   فيما مر  
 ن جييز مجيعهم بعضها دون بعض.أ :حداهاإ

 دون بعض. (5)وبعضهم بعضاً  ،هان جييز بعضهم كل  أ :انيةوالث  
 دون بعض. (6)وبعضهم بعضاً  ،هابعضهم كل   ن يرد  أ :الثةوالث  
  .خروبعضهم البعض اآل ،اهن جييز بعضهم بعضأ :ابعةوالر  

                                                           

 ب(. 145)كل ها أو جييز( بداية )د/ (1)
 ب(. 133)أو جييز بعضهم( بداية )ب/ (2)
 يف )ب( )وراءهم(. (3)
(، واألنوار 220، 6/219(، وروضة الط البني )7/153انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (4)

 أ(. 81البهي ة )ل/
 يف )ب( )بعضها(.  (5)
 يف )د( )بعضها(. (6)
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َالتَ  َالوطريق َهذه َيف هم جازة كل   إلة بتقدير أح املسن تصح   أ :حوالصحيح
ن تداخلتا إو  ،لتان اكتفيت بواحدة منهماأاملس تن متاثلإف ،هم الكلكل     ورد    ،الكل

ضربت  (2)ن توافقتاإو  ،خرىمها يف األاحدإضربت  (1)ن تباينتاإو  ،كثر منهماخذت األأ
و مضروب أ ،(7)كثرو األأ ،(6)املثل (5)تقسم بينهم (4)مث  ، /(3)خرىحدامها يف األإق ف  و  
جازة املطلقة على تقديري اإل (9)خرحدمها يف اآلأق ف  و مضروب و  أ ،(8)خرحدمها يف اآلأ

ُميز  فاوت بني احلاصلني لكل   فقدر الت   ،قديرينُميز على الت   وتنظر احلاصل لكل    ،د   والر  
  .(10)جاز لهأيكون ملن 

  :(11)فنقول، ويظهر ذلك ابملثال

                                                           

 يف )د( )تباينا ضربت إحدامها يف اآلخر(.  (1)
 (.اآلخر يف أحدمها و ف ق ضربت توافقا( )د) يف (2)
 يف )ب( )اآلخر(. (3)
 ب(.58)مث  تقسم( بداية )ج/ (4)
كذا يف )أ، ج، د(، ويف )ب( )بينهما(، واألوىل )عليهما( أي على مسأليت اإلجازة  (5)
 والر د  . 

 أي يف املماثلة. (6)
 أي يف املداخلة. (7)
 أي يف املباينة. (8)
 يف املوافقة.أي  (9)
(، واألنوار البهي ة 6/220(، وروضة الط البني )7/153انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (10)

 أ(. 82ب، 81)ل/
 يف )د( )فتقول(. (11)
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لة بتقدير أكانت املس  ،لثولعمرو ابلثي  ،وصي لزيد بنصف مالهأو  ،ابنني/ فلو خل  
س مخ    هل عدد لثلثو  أ يه (1)ذ؛ /إمن مخسة عشر د   وبتقدير الر   ،عشر جازة من اثناإل

 ،نييبلغ ست    (4)خرىيف األ (3)حدامهاإثلث  (2)ضربنف ،لثومها متوافقان ابلثي  ،صحيح
 وعلي ،ابن مخسة ولكل    ،ولعمرو عشرون ،ثونجازة املطلقة ثاللزيد منها على تقدير اإل

فاوت فقدر الت   ،ابن عشرون ولكل    ،لعمرو مثانيةو  ،املطلق لزيد اثنا عشر د   الر   (5)تقدير/
  .(6)ابن مخسة عشر بني احلاصلني لكل   

                                                           

 أ(. 146)إذ هي أو ل( بداية )د/ (1)
 يف )ب( و )ج( و )د( )فتضرب(. (2)
 يف )ب( )أحدمها(.  (3)
  )د( )اآلخر تبلغ(.يف )ب( )اآلخر يبلغ(، ويف (4)
 أ(. 134)تقدير الر د  ( بداية )ب/ (5)
(، والفرق بينهما 5(، ونصيبه إذا أجازها )20أي أن  نصيب كل   ابن إذا رد  الوصي ة ) (6)

ذ منه ثالثة 15=  5 - 20) (، وهو ثالثة أرابع نصيبه إذا رد  الوصي ة، فإن أجاز الوصي تني أ خ 
 (، وأ عطي املوصى هلما. 15أرابع وهو )

(، وهو 18=  12 - 30الفرق بينهما )(، و 12( وإذا ر د  )30ونصيب زيد إذا أ جيز )
ُمموع ما أجازه كلي ابٍن من وصي ة زيد، وعددمها اثنان، فإذًا كلي واحد منهما أجازه بتسعة؛ ألن  

(18  ÷2  =9.) 

(، وهو 12=  8 - 20(، والفرق بينهما )8( وإذا ر د  )20ونصيب عمرو إذا أ جيز )
و، وعددمها اثنان، فإذًا كلي واحد منهما أجازه بست ة؛ ألن  ُمموع ما أجازه كلي ابٍن من وصي ة عمر 

(12  ÷2  =6.) 

(، في عطى لزيد 15فكلي ابٍن إذا أجاز الوصي تني فإن ه ي ؤخذ من حظ  ه ثالثة أرابعه، وهو )
 (، وهو املوصى له ابلثيلث.6(، وهو املوصى له ابلن  صف، وي عطى لعمرو منها )9منها )

 أ[123]أ/
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 ،ثونله ثال فيتمي  ،منهما بتسعة ة زيد فقط فقد ساحمه كلٌّ وصي   مجيعاً  (1)اجاز أن إف
  .(2)حد عشرأمنهما  ويبقي لكل ٍ 

ويبقي  ،له عشرون فيتمي  ،ةمنهما بست   ة عمرو فقط فقد ساحمه كلٌّ جازا وصي  أن إو 
 .(3)ربعة عشرأمنهما  لكل ٍ 

                                                           
 أجازوا(. يف )د( ) (1)
بعض،  دون بعض ها مجيع هم جييز وهذه هي احلالة الر ابعة من احلاالت الس بع، وهي: أن (2)
 : إذا كان اجملاز وصي ة زيد وصورهتا

 الجامعة 4 1 5  5جزء الس هم   

   6 6×2=12  3 6←5 15 12×5=60 

1 وصي ة لزيد ابلن  صف (370)

2

 3 6 
1

3

 1 
3 3 30 

1 ابلثيلثوصي ة لعمرو  

3

 2 4 2 2 8 
 )أجاز وصي ة زيد(ابن  

 1 ب
1 

 ب
1  5 11 

 11 5  1 1 )أجاز وصي ة زيد(ابن  
  جامعتهما مسألة الوصيَّة مسألة الورثة                
    مسألة الر د   املطلق مسألة اإلجازة املطلقة  

إذا كان  بعض، وصورهتا دون بعض ها مجيع هم جييز وهذه هي احلالة الر ابعة، وهي: أن (3)
 : اجملاز وصي ة عمرو

 الجامعة 4 1 5  5جزء الس هم   

   6 6×2 =12  3 6←5 15 12×5=60 

1 وصي ة لزيد ابلن  صف (371)

2

 3 6 
1

3

 1 
3 3 12 

1 وصي ة لعمرو ابلثيلث 

3

 2 4 2 2 20 
 )أجاز وصي ة عمرو(ابن  

 1 ب
1 

 ب
1  5 14 

 14 5  1 1 )أجاز وصي ة عمرو( ابن 
  جامعتهما مسألة الوصيَّة مسألة الورثة               
    مسألة الر د   املطلق مسألة اإلجازة املطلقة  
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 ،ثونلزيد ثال مت   (1)فقد ،ة زيد فقطوصي  خر واآل ،تنيحدمها الوصي  أجاز أن إو 
 .(2)حد عشرأة زيد وجمليز وصي   ،تهما مخسةوجمليز وصي   ،ربعة عشرأولعمرو 
ربعة أولعمرو  ،عشر (3)فلزيد اثنا ،ة عمروحدمها وصي  أجاز أو  ،زيد ة  ا وصي  د  ن ر  إو 

ربعة أة عمرو وجمليز وصي   ،تني عشرونالوصي   (4)ولراد    ،ةاجمليز قد ساحمه بست   ن  أل ؛عشر
  .(5)عشر

                                                           
 يف )ج( )فقط مث  لزيد(. (1)
  وصورهتا:وهذه هي احلالة اخلامسة، وهي: أن جييز بعض هم مجيع ها، وبعض هم بعض ها دون بعض،  (2)

 الجامعة 4 1 5  5جزء الس هم   

   6 6×2 =12  3 6←5 15 12×5=60 
1 وصي ة لزيد ابلن  صف (372)

2

 3 6 
1

3

 1 
3 3 30 

1 وصي ة لعمرو ابلثيلث 

3

 2 4 2 2 14 
 )أجاز الوصي تني(ابن  

 1 ب
1 

 ب
1  5 5 

 11 5  1 1 )أجاز وصي ة زيد(ابن  
  جامعتهما مسألة الوصية مسألة الورثة               
    مسألة الر د   املطلق مسألة اإلجازة املطلقة  

 يف )ب( و )د( )اثن عشر( وهو خطأ.  (3)
 يف )ب( )وراد ا الوصي تني(. (4)
  وهذه هي احلالة الس ادسة، وهي: أن يرد  بعض هم مجيع ها، وبعض هم بعض ها دون بعض، وصورهتا: (5)

 الجامعة 4 1 5  5جزء الس هم   

   6 6×2 =12  3 6←5 15 12×5=60 
1 وصي ة لزيد ابلن  صف (373)

2

 3 6 
1

3

 1 
3 3 12 

1 وصي ة لعمرو ابلثيلث 

3

 2 4 2 2 14 
 )أجاز وصي ة عمرو( ابن 

 1 ب
1 

 ب
1  5 14 

 20 5  1 1 )رد  الوصي تني(ابن  
  جامعتهما مسألة الوصيَّة مسألة الورثة               
    مسألة الر د   املطلق مسألة اإلجازة املطلقة  
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 .(1)له عشرون ة عمرو فقط مت  خر وصي  جاز اآلأن إو 
 ،ة   بتسع فهذا سامح زيداً  ،ة عمروخر وصي  واآل ،ة زيدحدمها وصي  أجاز أن إو 

حد أته وصي  / يز    وجمل ،رون   وعش (2)د   حأد /   ون لزي    فيك ،ة     بست   راً    ح عم   سام كوذا
وعلى هذا يقاس غريه من  (4)،ته مثل ذلكوجمليز وصي   ،عشر (3)ربعةأولعمرو  ،عشر
 ور.الصي 

                                                           

أي أن  االبنني رد ا وصي ة زيد، وأجازا وصي ة عمرو، فلزيد اثنا عشر، ولعمرو عشرون؛  (1)
ألن  كل  واحد من االبنني قد ساحمه بست ة، فيبقي لكلٍ  منهما أربعة عشر، وهذه هي احلالة الر ابعة، 

 (. 371وهي: أن جييز مجيع هم بعض ها دون بعض، وصورهتا تقدمت يف اجلدول رقم )
 ب(. 146)أحد وعشرون( بداية )د/ (2)
 يف )ب( )أحد عشر(. (3)
وهذه هي احلالة الس ابعة، وهي: أن جييز بعض هم بعض ها، وبعض هم البعض  اآلخر،  (4)

 وصورهتا: 

 الجامعة 4 1 5  5جزء الس هم   

   6 6×2 =12  3 6←5 15 12×5=60 

1 وصي ة لزيد ابلن  صف (374)

2

 3 6 
1

3

 1 
3 3 21 

1 وصي ة لعمرو ابلثيلث 

3

 2 4 2 2 14 

 )أجاز وصي ة زيد(ابن  
 1 ب

1 
 ب

1  5 11 

 14 5  1 1 )أجاز وصي ة عمرو( ابن 

  جامعتهما مسألة الوصيَّة مسألة الورثة                

  مسألة الر د   املطلق مسألة اإلجازة املطلقة  
  

 ب[123]أ/
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َمَلَ جَأرَمل ََىوصَمأَماَذَمإ َوَم)َ:قال َةَأثمَرَمالوَم تَ ازَمجَمأَمنَإَ فَمَ،هَ الَ مَمَصفَ ن َب ََرَ خَمآلوَمَ،هَ الَ مَمَيعَ مَ ب 
َمَهَألمََىوصَملمَأل ََ،ةَ ثَمالمَىَثَملَماَعَممَمهَأينـَمبمََالَأالَمَمَمسَ قَأَكَمل َذَم أي َ(همَ سَمَرَ خَمآلل َوَمَ،انَ همَمسَمَهَ يعَ مَ ب 

لة مبثل أاملثال املذكور عالت املس يفف ،رها كالعولئلة ونظاأوالعمل يف هذه املس
 .(2()1)نصفها

وا قسم ن ردي إو  ،جاز الورثةأن إجبميع ماله قسم املال بينهم  (3)جلمعى /وصأولو 
 جازة.اإل هم بتقديرئنصباألث بينهم على نسبة الثي 

َ،(4)ةَ عَمربَـمأَمنَمَ َةَأسمَمالقَ َتَ انَمكَمََ،رَ خَمآلَثَ لَألثَـ ابَ وَمَ،يعَ مَ جلَمابَ َلَ جَأرَمل ََىوصَمأَموَلمَوَم)َ:قال
ك ن  أي أل (ةَ سَمنَخَممَ َةَأسمَمالقَ َتَ انَمكَمََ،عَ بَألرَ ابَ َرَ خَمآلوَمَ،يعَ مَ جلَمابَ َلَ جَأرَمىَلَ وصَمأَموَلمََكَملَ ذَمكَموَم

تزيد  مث   ،من خمرج ذلك الكسر تبسط الكل   مث   ،به مع الكل    (5)ىىل الكسر املوصإتنظر 
 .(6)عليه مثل ذلك الكسر

                                                           

 (. 11/80انظر: هناية املطلب ) (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

   2  ←3 

 2 )املال كليه( 1 وصي ة جبميع املال (375)

1 وصي ة ابلن  صف 

2

 1 
 

 ب(. 134)جلمع جبميع ماله( بداية )ب/ (3)
 القسمة كانت ابلريبع وآلخر ابجلميع لرجل أوصى لو وكذلك يف )ب( بدون )أربعة (4)

 من(. 
 الكسر(.  ذلك خمرج من الكل   تبسط مث   الكل    مع به )د( بدون )املوصىيف  (5)
 خمرج الكسر + بسطه.× مصحي املسألة = الكل  (6)
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 ،الثة مثل ثلثهاتزيد على الث   مث   ،ثالاثً أتبسط اجلميع  :(1)لو  املثال األ يفف
 ،رابعهأثة لصاحب اجلميع ثال ،رابعاً أاملال بينهما  (3)/ويقسم ،ربعةأ (2)كونتف

 .(4)لث ربعهولصاحب الثي 
لصاحب  ة،فيكون مخس ،وتزيد عليه مثل ربعه ،رابعاً أتبسطه  :(5)اِناملثال الث  ويف 

 .بداً أوعلى هذا  (7)ه،سمخ    (6)بعالري / ولصاحب ،مخاسهأربعة أاجلميع 
                                                           

أي املثال األو ل يف آخر كالم نقله الش ارح لصاحب املنت، وإال فهو املثال الث اِن يف  (1)
 املنت، وسيشري إليه الش ارح قريباً ابملثال الث اِن يف كالم صاحب املنت. 

 يف )ج( و )د( )فيكون(. (2)
 أ(.59)ويقسم املال( بداية )ج/ (3)
 .4=  1+  3=   1+  3×  1مصحي املسألة =  (4)

 وهذه صورهتا: 

   3  ←4 

 3 )املال كليه( 1 وصي ة جبميع املال (376)

1 وصي ة ابلثيلث 

3

 1 
 

أي املثال الث اِن يف آخر كالم نقله الش ارح لصاحب املنت، وإال فهو املثال الث الث يف  (5)
 املنت. 

 أ(. 147)الريبع مخسه( بداية )د/ (6)
 .5=  1+  4=   1+  4×  1مصحي املسألة =  (7)

 وهذه صورهتا: 
   4 ← 5 

 4 )املال كليه( 1 وصي ة جبميع املال (377)
1 وصي ة ابلريبع 

4

 1  
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ََثَألَأالثَـ فَمَةَأثمَرَمالوَمَزَ َتأَ نَلَمإ َوَم)َ:قال   (.ةَ ملَماجلَأكَمََكمَ اَاحلَأذَمَهَميف 
جازة  لة بتقدير اإلأ/املس (1)حتصح   ن مل جييزواإف ،الورثةجاز أذا إم فيما ما تقد  

ة ال الوصي   ية منها واحد على سهمالوصي   ،ثةلة من ثالأاملس :تقول مث   ،مكما تقد  
ت ن انقسم على الورثة فقد صح  إ يوالباق ،ة ثلث مالفاجعل سهام الوصي   ،يصحي 
 .(4()3)واقسم منها ،ةلة الوصي  أيف مسلة الورثة أفاضرب مس (2)نقسمتن مل إو  ،لةأاملس

ل يف كالم و  وهو املثال األ ،ولعمرو بنصفه ،لزيد همال بكل    ىوصأ :مثال ذلك
  .(5)ثةم من ثالفعلى ما تقد   اجاز أ إنف ،ف ابننيوخل   ،فاملصن   

 ولكل    ،ولعمرو واحد ،لزيد اثنان ،فيكون تسعة ،الثة ثلث مالا فاجعل الث  ن رد  إو 
  .(6)ثةابن ثال

                                                           

 يف )ب( و )د( )صح ت(.  (1)
 يف )ج( )مل ينقسم(. (2)
 يف )ب( )بينهما(. (3)
 (.11/81انظر: هناية املطلب ) (4)
 (.375وتصويرهتا تقد م يف اجلدول رقم ) (5)
 وهذه صورهتا:   (6)

 اجلامعة 1  3   
   3  2  ←3 3  ×3  =9 

 وصي ة لزيد جبميع املال (378)
1

3

 1 
 2 2 )املال كليه( 1

1 وصي ة لعمرو ابلن  صف 

2

 1 1 
 تني(الوصي   )رد  ابن  

 ب
1                   3 

 3                   1 تني(الوصي   )رد  ابن  
   مسألة الوصي ة الر د   مسالة   

 أ[124]أ/
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ن إف ،ف ثالثة بننيوخل   ،اِن يف كالمهوهو املثال الث   ،لثوالثي  وصى ابلكل   أفلو 
 .(2)ربعةأفمن  (1)جازواأ/

 ،لثرابع الثي أثة لزيد ثال ،عشر (3)وهو اثنا ،ربعة ثلث مالوا فاجعل األن ردي إو 
ثة يف اثن فاضرب ثال ،وال يوافق ثة بنني ال يصحي ة على ثاليمثان يوالباق ،ولعمرو ربعه

 (4)ربعه/ ولعمرو ،لث تسعةرابع الثي أثة اقسم منها لزيد ثال مث   ،ثنية وثالعشر تبلغ ست  
 .(5)ابن مثانية ولكل    ة،ثثال

هلما  ىثلثها واحد على سهام املوص ،ثةمن ثال د   لة بعد الر  أاملس :قلت   ن شئت  إو 
فاضرب  ،وال يوافق يضاً أ ثة بنني ال يصحي سهمان على ثال يوالباق ،وال يوافق ال يصحي 

                                                           

 أ(. 135)أجازوا فمن( بداية )ب/ (1)
 (.376وتصويرهتا تقد م يف اجلدول رقم ) (2)
 يف )ب( و )د( )اثن عشر( وهو خطأ.  (3)
 ب(. 147)ربعه ثالثة( بداية )د/ (4)
 وهذه صورهتا:   (5)

   4  1   

   3  3←4 12 12×3=36 

 وصي ة لزيد جبميع املال (379)
1

3

 1 
 9 3 3 )املال كليه( 1

1 وصي ة لعمرو ابلثيلث 

3

 1 1 3 

 تني(الوصي   )رد  ابن  

 2 ب

                  

8 

8 

 8                   تني(الوصي   )رد  ابن  

 8                   )رد  الوصي تني(ابن  

   مسألة اإلجازة مسألة الر د     
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ثة يف ثال/ (2)مث   ،اثن عشر (1)كنيجازة لة اإلأمس يربعة وهأيف  د   لة الر  أمس يثة وهثال
واقسم   ،ثنية وثالست   (3)كنتمثانية منكسرة عليهم  يسهامهم وه ن  أل ؛رؤوس الورثة يوه

 م.كما تقد  
َئةَ الَ َعدَمبمََيَمقَ اَبَمب َموَمَ،مروعَمل ََثَ لَأالثَـ َنَممَ َئةَ ب َ وَمَ،يدَ زَمل ََهَ الَ مَمَثَ لَأثَـأب ََىوصَمأَماَذَمإ َوَم)َ:قال

َاجعَمفَمَ،كرَ بمَل ََثَ لَأالثَـأَنَممَ  بيان هذه َ(ا َءَزجَأَينَ رَمخَمآلل َوَمَءا ،َزجَأَثَ لَألثَـ ابَ  هَألمََىوصَملمَألَ ل
 :ىل معرفة شيئنيإلة مفتقر أاملس

على  يكن رجوعاً  (5)مل ،هبا لعمرو ىوصأ مث   ،لزيد (4)بعني مال ىوصأذا إ :لو  األ
 ،ك بينهماشر  يف ،جوعدون الري  (6)شريكه قصد اجلمع والت  ن  أه جيوز ن  أل ؛املذهب املشهور

  .(7)وصيت هبا هلماأ :ما لو قال دفعة واحدة ةتان منزلل الوصي  وتنز  
من  كما لو وهب ماالً   ،وىلانية رجوع عن األالث  ة الوصي   ن  أ :وجه (8)ةم  ت  ويف الت  

 .(11)قبل القبض (10)وهبه من عمرو مث   ،(9)زيد
                                                           

 )د( )تكن(.يف )ج( و  (1)
 )مث ( ساقطة من )ب(.  (2)
 يف )ج( )يكن(. (3)
 يف )ب( )ماله(. (4)
 يف )ب( و )د( )ومل يكن( بزايدة الواو. (5)
 يف )د( )والش ريك(.  (6)
(، واألنوار البهي ة 6/305(، وروضة الط البني )7/260انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (7)

 ب(.84)ل/
 ة( ساقطة من )ب(، ويف )د( )الت سمية(.)الت ت م   (8)
 )زيد( ساقطة من )د(.  (9)
 )عمرو( ساقطة من )د(.  (10)
 (. 633انظر: الت ت م ة للم ت  و يل بتحقيق أْين احلريب )ص  (11)

 ب[124]أ/
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 ءشريك من جهة اقتضاالت   (2)قصد/ ذكروه من جواز (1)وليس ما) :يي ع  اف  قال الر  
 :(3)/قالواصحاب األ ن  أ ترى الأ ؛به لكما وصيت  أ :كما يقتضيه قوله  ،شريكفظ الت  الل  
إال نصفه؛ ألن ه مل يوجب  خرآللحدمها مل يكن أ رد  فلكما هبذا العبد  وصيت  أ :ذا قالإ

فظ ال الل   ن  أفظهر  ،خذ الكل   أ له إال الن  صف، وهاهنا إذا رد  أحدمها كان لآلخر
راد أه ن  أك فكالذ ىوصأ (4)ما/ وصى هلذا بعدأا م  ه ل  ن  أولكن وجهه  ،شريكالت   ييقتض

 ن يكونأوال ْيكن  ،واحد مجيع العبد عند املوت ك كل  ه مل  ن  أل ؛ك بينهمان يشر   أ
 ىوصأ مث   ،جبميع ماله لزيد ىوصأكما لو   ،فيتضارابن فيه ،واحد منهما مجيعه لكل   /

كمنا ح   ن  أ :فهو تشريك بينهما معناه زايل    الغ   (5)وعلى هذا فقول ،و ثلثه لعمروأجبميعه 
 .(6)انتهى (شريكفظ الت  ة الل  قضي   ن  أال  ،وصيت به هلماأ :قال لو كما  ،شريكالت  فيه 

ومبا ال ْيلكه على  ،وكذا ابملعدوم ،حد العبدينأك  ،ة ابجملهولالوصي   حي تص :اينالثَ 
  .(7)حيحالص  

من  ةومبئ ،بثلث ماله لزيد ىوصأا م  ه ل  ن  إف ،فر ذلك ظهر ما ذكره املصن   ذا تقر  إ
بني زيد وعمرو  (8)كه شر  ن  أصار ك ،لبكر ةلث بعد املئمن الثي  يومبا بق ،لث لعمروالثي 

 يوما بق ة،اِن مئصف الث  ولعمرو من الن    ،لثىل زيد نصف الثي إفيدفع  ،لثوبكر يف الثي 
  .هذا على املذهب ،فهو لبكر

                                                           

 يف )ب( )كما ذكروه(. (1)
 ب(. 135)قصد الت شريك( بداية )ب/ (2)
 أ(. 148)قالوا إذا( بداية )د/ (3)
 ب(.59أوصى لذاك( بداية )ج/)ما  (4)
 يف )د( )يقول(. (5)
 (.261، 7/260انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (6)
(، 119 -6/117(، وروضة الط البني )36 -7/34انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (7)

 ب(.84واألنوار البهي ة )ل/
 يف )د( )شريك(. (8)

 أ[125]أ/
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 ة،لث مئفيدفع لعمرو من الثي  ،ة زيدعن وصي   يكون رجوعاً  :اينوعلىَالوجهَالثَ 
 والباقي لبكر.

َُمَثأَ )َ:قال ََ:(1)امَ قسَم/أَمَةَ ثَمالمَنَثَممَ َثَ لَأالثَـ َالَأوَحَملَأالَ
َ.((3)ئةَ مَ َثَمالمَوَثَمأمََ،(2)يَ ئتَموَمَ أمََة ،ئمَ َونَمكَأنَيَمأَماَمَ إَ 
َكَمإَ فَم) َكَمإ َوَمَ،(5)كرَ بمَل ََءَميَشَمالمَوَمَ،يَ صفَممروَنَ عَموَمَيدَ زَمَيَمبمََ(4)تانَمكَمََةَ ئمَ َانَمن انَمن

                                                           

 ب(. 148)أقسام إم ا( بداية )د/ (1)
 يف )ب( )مبئتني( بزايدة الباء.  (2)
ز الورثة ما زاد على الثيلث من الوصي ة، ومل   (3) كالم صاحب املنت والش ارح كليه فيما إذا مل جي 

 يتطر قا ملسألة اإلجازة، وهو واضح مبا سبق من بيان، وهذه صورة املسألة على تقدير اإلجازة:  
   3 

1 وصي ة لزيد بثلث املال كل  ه (380)

3

 1 
 وصي ة لعمرو مبئة من الثيلث 

1

3

 1 
 وصي ة لبكر مبا بقي بعد املئة 
 1 ب الورثة 

، فإن بقي منها شيء أ عطي لبكر اآلخري عطى زيد ثلث  املال، وي عطى عمرو مئًة من الثيلث 
 للورثة.وإال فال شيء له، وي عطى الثيلث األخري 

 .(8/59) املذهب وبر ،(249، 8/248) الكبري انظر: احلاوي
 يف )د( )كان(. (4)
 وهذه صورهتا: (5)

 الوصي ة )الثيلث( 50 نسبة نصيبهم  
  100←200 2 100 

 50 1 100 وصي ة لزيد بثلث املال كل  ه (381)
 وصي ة لعمرو مبئة من الثيلث 

100 1 
50 

  مل يبق له شيء بعد املئة وصي ة لبكر مبا بقي 
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 ةوهو مئ (2)أي ا (زءجَأَينَ رَمخَمآلل َوَم) ةأي وهو مئ ا (زءجَأَيدَ زَمل ََلتَمعَمجَمَيَ ئتَممَ َ(1)ثَألَأالثَـ /
َهَأتَميـَ صَ وَمَنَ لَمَ؛يئاَ شَمَقَ حَ ستَمالَيَمَاَ كَربمََنَ أمََريَمغَمَة ،ئمَ َ(3)ينَ رَمخَمآلل َوَمَة ،ئمَ َيدَ زَمل ََيتَمعطَمأمََثأَ )
له  ىن يستويف املوصأقبل  خذ شيئاً فال أي ة،ه فيما بعد املئحق   (4)ن  أي أل ة (ئالَ َعدَمبَم

 .(6)صحي هذا هو األ ،(5)هحق   ةابملئ
لث على يقتسمان نصف الثي  يله ابلباق ىواملوصة /له ابملئ ىاملوص ن  أ :ويفَوجه

  .(7)لثتهما من الثي قدر وصي  

                                                           

 أ(.136)الثيلث مئتني( بداية )ب/ (1)
 يف )ب( بدون )أي(.  (2)
 يف )ج( )واآلخرين(. (3)
 يف )د( )ال رجعة فيما(. (4)
 وهذه صورهتا: (5)

 الوصي ة )الثيلث( 100 نسبة نصيبهم  

  200←400 2 200 

 100 1 200 وصي ة لزيد بثلث املال كل  ه (382)

 وصي ة لعمرو مبئة من الثيلث 
200 1 

100 

 مل يبق له شيء وصي ة لبكر مبا بقي بعد املئة 
 

والش رح الكبري للر اف ع ي    ،(8/59) املذهب وبر ،(8/249) الكبري انظر: احلاوي (6)
 (.6/198(، وروضة الط البني )7/125)

 للر اف ع ي    الكبري والش رح ،(8/60) املذهب وبر ،(8/249) الكبري احلاوي: انظر (7)
 (.6/198) الط البني وروضة ،(7/125)

 ب[125]أ/
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  .(2)واحد مخسون لكل    ،نصفنيلث لث مئتني اقتسما نصف الثي الثي  (1)ن كانإف
 ،مخسون ةله ابملئ ىللموص ،ثالاثً أبعني والس   ةومخسني اقتسما اخلمس ةن كان مئإو 
  .(3)مخسة وعشرون يله ابلباق ىوللموص

ن أفلم جيز  ،ال من بعضه ،لثمن الثي  ةابملئ ىوصأا ّن  إه ن  أل ؛وعلى هذا القياس
ذا زامحهم من له إصحاب املواريث أك  ،مجيعهخذه من لث ما كان أيخذ من نصف الثي أي

 .(4)ةو وصي  أفرض 
                                                           

 )كان( ساقطة من )ب(.  (1)
لبكر،  100والباقي من الوصي ة  100، ونصيب عمرو 200وذلك ألن  مقدار الوصي ة   (2)

فنسبة نصيب كل   واحد منهما إىل الوصي ة الن  صف، فيقتسمان نصف الوصي ة نصفني،؛ ألن  
 الن  صف اآلخر لزيد، وصورهتا: 

 الوصي ة )الثيلث( 50 نسبة نصيبهم  
  200←400 4 200 

 100 2 200 وصي ة لزيد بثلث املال كل  ه (383)
 50 1 100 وصي ة لعمرو مبئة من الثيلث 
  50 1 100 وصي ة لبكر مبا بقي بعد املئة 

لبكر،  50والباقي من الوصي ة  100، ونصيب عمرو 150وذلك ألن  مقدار الوصي ة   (3)
فنسبة نصيب عمرو إىل الوصي ة الثيلثان، ونسبة نصيب بكر إىل الوصي ة الثيلث، فيقسم نصف 

 الوصي ة أثالاثً، ثلثان لعمرو، وثلث لبكر، وصورهتا: 
 (الثيلث) الوصي ة 25 نسبة نصيبهم  
  150←300 6 150 

 75 3 150 وصي ة لزيد بثلث املال كل  ه (384)
 50 2 100 وصي ة لعمرو مبئة من الثيلث 
  25 1 50 وصي ة لبكر مبا بقي بعد املئة 

 (.8/60(، وبر املذهب )8/250انظر: احلاوي الكبري ) (4)
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ــــة ،َئمَ َ(2)راَ ــــمعَموَمَ،يَمسَ خَموَمَئةَ مَ َيداَ زَمَعطَ أَمفَمَئةَ مَ َثَمالمَثمََثَألَأالثَـ َانَمكَمََ(1)نإ َوَم)َ:قال
  .(5)صح   أي وهذا تفريع على األ (يَمــــسَ خَمَ(4()3)ا ََرــــكبمَوَم/

 .(7)ةولبكر مئ ،مخسون (6)لعمروف :اِنا على الوجه الث  م  أ
                                                           

  يف )ب( )وإذا(.  (1)
 يف )ب( )وعمرو(.  (2)
 يف )د( )وبكر(. (3)
 أ(. 149)وبكر مخسني( بداية )د/ (4)
 وهذه صورهتا: (5)

 الوصي ة )الثيلث( 150 نسبة نصيبهم  
  300←600 2 300 

 150 1 300 وصي ة لزيد بثلث املال كل  ه (385)
 وصي ة لعمرو مبئة من الثيلث 

300 1 
100 

 50 وصي ة لبكر مبا بقي بعد املئة 
 

 بدون الفاء.يف )ب( و )ج( )لعمرو(  (6)
لبكر،  200والباقي من الوصي ة  100، ونصيب عمرو 300وذلك ألن  مقدار الوصي ة   (7)

فنسبة نصيب عمرو إىل الوصي ة الثيلث، ونسبة نصيب بكر إىل الوصي ة الثيلثان، فيقسم نصف 
 الوصي ة أثالاثً، ثلث لعمرو، وثلثان لبكر، وصورهتا: 

 (الثيلث) الوصي ة 50 نسبة نصيبهم  
  300←600 6 300 

 150 3 300 وصي ة لزيد بثلث املال كل  ه (386)
 50 1 100 وصي ة لعمرو مبئة من الثيلث 
 100 2 200 وصي ة لبكر مبا بقي بعد املئة 
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ىل إض ر  تعومل ي ، من مسائل الوصاايريف على هذا القدر اليسوقد اقتصر املصن   
 ؛وحنن قد اقتصران على شرح ما ذكره ،ىل اجلَب واملقابلة وغريهاإاملسائل اليت حيتاج فيها 

ا حيسن البسط ّن  إ ،سهأر ب وهو فنٌّ  ،ىل ما يطول اخلطب فيهإشباع القول فيها حيوج إ ن  أل
 .داً ذ مقص  واختي  (1)فردأذا إفيه 

 

                                                           

 يف )ب( )انفرد(. (1)
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َ(اتبَمقَ لَاللَمائَ السَمَبَأابَم)َ:قال
معظم مسائله قد ذكرانها  ن  أمع  ،عن زايدة بيان هذا الباب ظاهر مستغنٍ 

 الب معناه.ىل ما قد يشكل على الط  إم لكن نشري تقد   (1)/فيما
َالَأـمَ سَمتأََ:وىلمَالَأَةَأــــلمَأَمسالَم)َ:قال يَمــهَ وَمَ:(2)ـــــةَأيَ ارَ مَماحلَ وَمَ،ةَأــــكَمرَ ــــشَمى

،َوجَ زَمَ(3)
مَ أأَوَم/

م َ أأَوَمَبَ لَمَخَ أمَوَمَ،م َ لَأَانَ وَمخَمأمَوَمَ،(4)
(5).)ََ

ََ.(6)(م َ الَأَنَممَ  ينَ وَمخَمالَمَكَأارَ شَم/يَأَم َ الَأوَمَبَ الَمَنَممَ َخَمالَمَنَ لَمَ؛ةَأكَمر َشَمالَأَتَ يَمسأ َ )
ومالأم َ َبَ الَمَنَممَ َخَمالَمَنَ لَمَ؛ةَ يَ ارَ مَمحلَ تَابَ بَمق َ لأَوَم)

َمَ لمََ(7) سقطه أا م  أي ل   (طَمسقَ أَأا
َمَانَمَكَمنَمابَمأمََنَ أَمبَهَم) :بوينخوة لألحد اإلأ (الَمقَم)عمر رضي هللا عنه  اَنَممَ أَأتَيسَملمَأمََا ؛اَرمح 

 .(9()8)شرك بينهمأف ؟(ةَ دَماحَ وَم

                                                           

 ب(. 136)فيما تقد م( بداية )ب/ (1)
(، 745، 2/744(، وشرح الفصول املهم ة )24، 5/23) انظر: الت هذيب للب  غ و ي    (2)

 (.2/277وهناية اهلداية )
 يف )ب( )وهو(. (3)
 أ(. 60)وأمٌّ، وأخوان ألمٍ ( بداية )ج/ (4)
 (.مس  يت ألبوين وأخ( )د) يف (5)
ا ي شر ك فيها بني أوالد  (6) : )مس   يت املشر كة بفتح الر اء ألهن  بط املارد ين    األم   وبني قال س 

ا ت شر  ك بينهم( شرح الفصول املهم ة )  (.2/744العصبة الش قيق، وبكسر الر اء ألهن 

 (.1/253(، وهناية اهلداية )6/152وانظر: الن جم الوه اج )
 يف )ج( )من األبوين ملا(. (7)
 يف )ب( )بينهما(. (8)
نشوري: )قال (9) شيخ اخلَبي يف كتابه الذي أفرده يف الوِن  احلنبلي  هللا عبد أبو قال الش  
 أن   هب: قال له األخ أن   من مسنداً  علمت فيما الفرضيون قاله ما عمر عن أيت   "ومل: امللق بات

= 

 [أ126أ/]
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 :(1)ركانأربعة أكة وللمشر  
 ن يكون فيها زوج.أ :لو  األ
  .ةو جد  أ م ٍ أن يكون فيها صاحب سدس من أ :(2)اِنالث  
 .م   والد األأمن  ن يكون فيها اثنان فصاعداً أ :الثالث  
 ،و مع ذكورأ ،ا وحدهم  إ ،ذكر م   ب واألوالد األأن يكون فيها من أ (3):ابعالر  / 

  .عصبة م   واأل بوالد األأن يكون من أ :ن شئت قلتإو  ،انثإو مع أ
  .كةربعة فهي مشر  ركان األلة اشتملت على هذه األأي مسأف

                                                           

= 

 مس  يت ذلك أجل من املسألة أن   وزعموا بينهم، الت شريك على ذلك فحمله محاراً  كان أابان
ا الل فظة وهذه احلماري ة،  (.1/60اثبت"( فتح القريب اجمليب ) بن زيد عن جاءت إّن 

(، وعنه 7969رقم  4/374ورواية زيد رضي هللا عنه أخرجها احلاكم يف كتاب الفرائض )
( من طريق عمرو 12473رقم  6/418الب يه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب املشر كة )
شرتكة قال: هبوا أن  أابهم كان محاراً ما بن وهب، عن أبيه، عن زيد بن اثبت رضي هللا عنه يف امل

 زادهم األب إال قرابً، وأشرك بينهم يف الثيلث.

ي يف الت لخيص، وتعق به  قال احلاكم: )هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه(، ووافقه الذ ه ب 
قفي وهو ( بقوله: )وفيه أبو أمي ة بن يعلى الث  3/187لخيص احلبري )ت  الاحلافظ ابن حجر يف 

 (.1693رقم  6/133ضعيف(، وضع فه األلباِني يف اإلرواء )
(، وروضة الط البني 6/468(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )9/184انظر: هناية املطلب ) (1)

 (.1/255(، وهناية اهلداية )6/15)
 يف )ج( )والث اِن( بزايدة الواو. (2)
 ب(. 149)الر ابع: أن يكون( بداية )د/ (3)
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خت أو  ،م   والد األأاثنان من و  ،مٌّ أو  ،لة زوجأبل كان يف املس ،ذا مل يكن عصبةإا م  أ
 ،لثانولو كانتا اثنتني فيفرض هلما الثي ، (1)صففيفرض هلا الن    ،بو من األأ ،بوينمن األ

  .(3()2)لةأعال املسوت  
ي   ع  اف  شريك هو مذهب الش  ف من الت  وما قاله املصن   

(4)، 

                                                           

 هذه صورهتا: (1)

   6←9 
1 زوج (387)

2

 3 
1 أم 

6

 1 
1 أخوان ألم 

3

 2/1 
1 أخت شقيقة أو ألب 

2

 3 
 

(، وروضة الط البني 6/468(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )9/184انظر: هناية املطلب ) (2)
 (.1/256(، وهناية اهلداية )6/15)

 هذه صورهتا: (3)

   6←10 
1 زوج (388)

2

 3 
1 أم 

6

 1 
1 أخوان ألم 

3

 2/1 
2 أختان شقيقتان أو ألب 

3

 4/2 
 

(، والش رح الكبري للر اف ع ي   8/155(، واحلاوي الكبري )5/184انظر: األم للش افعي   ) (4)
 (.6/14(، وروضة الط البني )6/468)
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 ،(4)سو اوط   ،يي هر  والزي  ،يي ع  خ  والن   ،بوابن املسي   ،يحر  وش   ،(3)وعثمان ،(2()1)وبه قال عمر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ،(5)وعمر بن عبد العزيز

                                                           

 يف )د( بدون )عمر(. (1)
رقم  10/249عمر رضي هللا عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الفرائض ) أخرج خَب (2)

رقم  6/418)املشر كة  ابب الفرائض، كتاب الكَبى، السينن يف الب  ي  ه ق يي  (، وعنه19005
 وتركت توف  يت امرأة يف اخلطاب بن عمر قضى: قال،  الث قفي    مسعود بن احلكم عن (12469

 لألب واإلخوة،  لألم    اإلخوة بني عمر فأشرك،  وأم  ها ألبيها وإخوهتا ألم  ها وإخوهتا،  وأم ها زوجها
 ما على تلك: عمر فقال،  وكذا كذا عام بينهم تشر  ك مل إن ك: رجل له فقال،  الثيلث يف واألم   

 قضينا. ما على وهذه،  يومئذ قضينا
 رقم 10/251) الفرائض كتاب مصن فه، يف الر ز اق أخرج خَب عثمان رضي هللا عنه عبد (3)

 ( والب  ي  ه ق يي 2926رقم  4/1901، والد ارم يي يف سننه كتاب الفرائض، ابب يف املشر كة )(19011
عن أيب ُم  ل ز قال: كان ( 12472 رقم 6/418) املشر كة ابب الفرائض، كتاب الكَبى، السينن يف

 هم.عليٌّ ال يشر  كهم، وكان عثمان يشر  ك
(4) َ َطاوس َالر محن َعبد َأبو ي هو اِن  د  ري  يي موالهم، وقيل: اهل م  ي، احل م  بن ك ي س ان  الي م اِن 

موالهم، من أبناء الف ر س، وكان يسكن اجل ن د، ولد يف خالفة عثمان رضي هللا عنه أو قبل ذلك، 
لزيهر يي وُم  اه د وغريمها، تويف روى عن زيد بن اثبت وأيب هريرة رضي هللا عنهما وغريمها، وروى عنه ا

 ه، وقيل غري ذلك.106سنة 

(، وهتذيب 13رقم  5/38(، وسري أعالم النيبالء )79رقم  1/69انظر: تذكرة احلف اظ )
 (.14رقم  5/8الت هذيب )

ي، مث   هوَعأممرَبنَعبدَالعزيز (5)  د ِن 
، األ م و يي، امل يي بن مروان بن احل ك م، أبو ح فص الق ر ش 

، أمري املؤمنني، ولد سنة  ه، روى عن عبد هللا بن جعفر بن أيب 63ه، وقيل: سنة 61الد  م شق يي
ب س ة  وغريمها، تويف سنة   ه.101طالب والس ائ ب بن يزيد وغريمها، وروى عنه الزيهر يي وع ن  

(، وهتذيب 48رقم  5/114(، وسري أعالم النيبالء )104رقم  1/89ظر: تذكرة احلف اظ )ان
 (.790رقم  7/475الت هذيب )
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  .(2)امهل الش  أو  ،هل البصرةأو  ،املدينةهل أو  ،(1)ريينس  وابن 
ي ٍ وروي عن عل

كوا م مل يشر   هن  أرضي هللا عنهم  (5)يب موسىأو  ،(4)عببن ك   يب    أ  و ، (3)
بو حنيفة أوبه قال  ،املال ابلفرض وقد مت   ،عصبة (6)هن  أل؛ /بوينسقطوا ولد األأو  ،بينهم

                                                           

ري ين هوَحمم د (1) ر ة  الب صر يي، ولد سنة  بنَس  ه، 33األنصاريي موالهم، أبو بكر بن أيب ع م 
ريرة رضي هللا عنهما وغريمها، صاحب كتاب تعبري الريؤاي، روى عن مواله أنس بن مالك وأيب ه

 ه.110وروى عنه ق  ت اد ة وابن  ع و ن وغريمها، تويف سنة 

(، وهتذيب 246رقم  4/606(، وسري أعالم النيبالء )74رقم  1/62انظر: تذكرة احلف اظ )
 (.336رقم  9/214الت هذيب )

(، 8/155ري )(، واحلاوي الكب5/337(، واالستذكار )509، 2/508انظر: املوط أ ) (2)
(، 1/60(، وفتح القريب اجمليب )2/231(، وتفسري ابن كثري )8/338وشرح السين ة للب  غ و ي   )

 (.141والت هذيب للك لو ذ اِن    )ص 
أخرج خَب عليٍ  رضي هللا عنه ابن أيب شيبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب من كان  (3)

رقم  6/248مع اإلخوة لألم   يف ثلثهم ويقول: هو هلم )ال يشرك بني اإلخوة واألخوات ألب وأمٍ  
 ( عن إبراهيم وهو الن خعيي قال: كان عليٌّ ال يشر  ك.31108

 وانظر أيضاً ما سبق يف ختريج قول عثمان رضي هللا عنه.
يي يف املبسوط  (4) ومم ن نسب هذا القول أل يب   بن كعب رضي هللا عنه الس ر خ س 

(، 8/155(، واملاو رد يي يف احلاوي الكبري )5/337عبد الَب   يف االستذكار ) (، وابن  29/154)
 ( ومل أقف له على إسناد.9/24وابن  ق دامة يف املغن )

 من ابب الفرائض، كتاب مصن فه، يف شيبة أيب ابن عنه هللا رضي أيب موسى خَب أخرج (5)
 6/248) هلم هو: ويقول ثلثهم يف لألم    اإلخوة مع وأم ٍ  ألب واألخوات اإلخوة بني يشرك ال كان
 رقم 6/420) املشر كة ابب الفرائض، كتاب الكَبى، السينن يف ، والب  ي  ه ق يي (31112 رقم

عن عامر وهو الش عبي أن  عليًّا وأاب موسى رضي هللا عنهما كاان ال يشر  كان، والل فظ  (12484
ي  .

 للب يه ق 
 أ(. 137)ألن ه عصبة( بداية )ب/ (6)
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 .(1)محدأمام واإل ،صحابهأو 
 (4)وابن مسعود ،(3)اسوابن عب  ، (2)وروي عن زيد

                                                           

ي   )23، 6/22انظر: األصل حملم د بن احلسن ) (1) س  (، 29/154(، واملبسوط للس ر خ 
(، واملغن البن ق دامة 141(، والت هذيب للك لو ذ اِن    )ص 524، 4/523واالختيار لتعليل املختار )

 (.7/315(، واإلنصاف للم رد اوي   )9/24)
(، قال ابن عبد الَب: وهي رواية 9، حاشية: 782ت شريك: تقد مت يف )صفحة: رواية ال (2)

 (.5/337أهل املدينة عن زيد بن اثبت( االستذكار )

رقم  1/41وأم ا رواية عدم الت شريك: فأخرجها سعيد بن منصور يف سننه ابب املشر كة )
عن  (12481 رقم 6/420) املشر كة ابب الفرائض، كتاب الكَبى، السينن يف (، والب  ي  ه ق يي 26

حمم د بن سامل عن الش عب   أن  زيداً رضي هللا عنه كان ال يشر  ك، كان جيعل الثيلث لإلخوة لألم   دون 
. ي  

، والل فظ للب يه ق   اإلخوة من األب واألم  

: الر  واية الص حيحة يف هذا عن زيد بن اثبت ما مضى   -الت شريك يعن  -قال الب يه ق يي
 .  وهذه الر  واية ينفرد هبا حمم د بن سامل وليس ابلقوي  

 -12663رقم  9/149وقال أيضاً يف معرفة السينن واآلاثر، كتاب الفرائض، ابب املشر كة )
( : وروى حمم د بن سامل عن الش عب   عن زيد أن ه مل يشر  ك، وهذه رواية ضعيفة، والص حيح 12665

 ن زيد ووهب وغريمها عن زيد أن ه شر ك.عن خارجة ب
عن ابن عب اس  -أي رواية الت شريك ورواية عدم الت شريك  -ومم ن حكى الر  وايتني  (3)

يي يف املبسوط ) (، واملاوردي يف احلاوي 5/337(، وابن عبد الَب يف االستذكار )29/154الس ر خ س 
ي يف الت  8/156الكبري )  (، ومل أقف هلما على إسناد.141هذيب )ص (، والك لو ذ اِن 
رواية الت شريك عن ابن مسعود رضي هللا عنه: أخرجها ابن  أيب شيبة يف مصن فه، كتاب  (4)

رقم  6/247الفرائض، ابب يف زوج وأمٍ  وإخوة وأخوات ألب وأمٍ  وإخوة ألمٍ ، من شر ك بينهم )
 (12474 رقم 6/418) املشر كة ابب الفرائض، كتاب الكَبى، السينن يف (، والب  ي  ه ق يي 31098

م قالوا: للز وج الن  صف، ولألم    عن إبراهيم هو الن خ عيي عن عمر وعبد هللا وزيد رضي هللا عنهم أهن 
= 
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 .(1)القوالن مجيعاً 
وج للز   ،من مثانية عشر وتصحي  ،ةلة الكتاب من ست  أصل مسأر ذلك فذا حتر  إ

لكل    ،ةلث ست  الثي  (2)بوينخ لألولأل م   خوين لألولأل ،ثةدس ثالالسي  م   ولأل ،صف تسعةالن   

                                                           

= 

السيدس، وأشركوا بني اإلخوة من األب واألم   واإلخوة من األم   يف الثيلث، وقالوا: ما زادهم األب إال 
.قرابً، وا ي  

 لل فظ للب يه ق 

 رقم 6/419) املشر كة ابب الفرائض، كتاب الكَبى، السينن يف وأيضًا أخرجها الب  ي  ه ق يي 
 عن الش عب    عن عمر وعبد هللا رضي هللا عنهما حنوه. (12475

رقم  1/42وأم ا رواية عدم الت شريك: فأخرجها سعيد بن منصور يف سننه، ابب املشر كة )
ابن أيب شيبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب من كان ال يشرك بني اإلخوة واألخوات (، و 28

 السينن يف (، والب  ي  ه ق يي 31109رقم  6/248ألب وأمٍ  مع اإلخوة لألم   يف ثلثهم ويقول: هو هلم )
عن أيب ق يس عن  (12478، 12477 رقم 6/419) املشر كة ابب الفرائض، كتاب الكَبى،

هام، والل فظ البن أيب شيبة.  ه زيل عن عبد هللا أن ه كان ال يشرك ويقول: تكاملت الس  

 من يرايه، مل وإن مسعود، بن هللا عبد مبذهب أعلم الن خ عيي  وإبراهيم قال الب يه ق يي: )والش عبي 
 يقول كان أن ه في حتمل شاهداً؛ ق يس أيب يةلروا أن   إال موصولة، كانت وإن األ و د ي    ق يس أيب رواية
 بن عمر عن ر و  ينا كما أعلم، وهللا مذهبه من والن خ عي    الش عب    عند تقر ر ما إىل عنه رجع مث   ذلك

 عنه(. هللا رضي اخلطاب
قال ابن عبد الَب: )واملشهور عن ابن عب اس أن ه مل يشر  ك، واملشهور عن زيد أن ه يشر  ك(  (1)

 (.5/337االستذكار )

واألشهر منهما  -أي عدم الت شريك  -وقال الب  غ و يي: )وي روى عن ابن مسعود وزيد هذا 
 (.8/338الت شريك( شرح السين ة )

 يف )د( )ولألخ من األبوين(. (2)
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 .(1)واحد اثنان
َقَ إَ فَم)َ:قال َابنمَفَملَ خَمَةَ أَمامرَمَلم:ين َهأَمدَأحَمأمََ،م َ عَمَت َمَ َخَ أَما َ،وجَ زَمَرَأخَماآلوَمَ،م َ أَ ن

َ(.ةَ دَ جَموَمَ،يَمق َر َ فَمتـَممَأَةَ خوَمإ ََ(2)ةَمثَمالمَثمَوَم
 .(4)(م َ الَأَامَمقَممَمَةَ مَمائَ قَمَةَمدَ اجلَمَنَ لَمَ؛ةَأكَمر َشَمالَأَهَ ذَ هَمَ:(3)يلَمقَ /َ)

                                                           

 هذه صورهتا: (1)

   6 6  ×3  =18  6 

1 زوج (389)

2

 3 9 1

2

 3 

1 أم 

6

 1 3 1

6

 1 

 أخوان ألم 
1

3

 2 
4/2 1

3

 2/1 

           ب 2 أخ شقيق 

 على القول بعدم الت شريك على القول ابلت شريك  
 

 يف )ب( )وثالث إخوة( وهو خطأ. (2)
 أ(. 150)قيل: هذه( بداية )د/ (3)
 وهذه صورهتا: (4)

   6 6  ×3  =18  6 
1 هو زوج ابن عم (390)

2

 3 9 1

2

 3 
1 جد ة 

6

 1 3 1

6

 1 
 هو أخ ألم ابن عم 

1

3

 2 
2 

1

3

 
1 

 1 2 أخ ألم 
          ب 2 أخ شقيق 
                                              أخ ألب 
 الت شريكعلى القول بعدم  على القول ابلت شريك  
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مومة ه ليس له قرابة ابألن  أل ؛باألخ من لأل يءش وال ،مناها قد  هذا /يعرف مم  
م   والد األأحىت يشارك 

(1). 
تَثمَدَمحَمَ،م َ أأَوَمَبَ لَمَختَ أأَوَمَ،مَ أأَوَمَ،وجَ زَمَيَمهَ وَمَ:ةَألَماهَمبَمالَأَ:ةَأيَمانَ الثَ َةَألمَأَمسالَم)َ:قال

ََ(2)هَ ذَ هَم َالصَ يهَمفَ َرَماوَمشَمفَمَ،نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَابَ طَ الَمَبنَ َرَممَمعَأَمَ َيَ أمََيف  َهللاَأَيَمضَ رَمَةَمابَمحَما
َالَماقسمَأَ:اسَأبَ العَمَالَمقَمفَـمَ،منهَأعَم َمَملَمعَمَالَموا َرَمبأَوَ صَمفَم ،ةَ ثمَرَمالوَمَامَ هَمسَ َغَ بلَمى اَمَ لَمفَـمَ،هَأيمَأوا
َرتَمكَمَذَمال َهَمَ:(3)هَألمََيلَمقَ فَمَ،كَمل َذَمَاسَ بَ عَمَابنَأَرَمنكَمأمََنهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَابَ طَ الَمَبنَأَرَأمَمعَأَضَمبَ قَأ
َلَ ذَمهَم َالَيَأذَمهَم :هَألمََيلَمقَ فَمَ،(4)اَ يبهَ مَمَءاَ امرَمَانَمكَمومََ،هَأبتَأهَ َ:الَمقَمفَـمَ،ابَ طَ الَمَبنَ َرَممَمعَأا َا َغن 
َعَمَيَملَمَلَ جَموَمَزَ عَمَهللاَمَنَ أمََهَألتَأهَمابَمَاءَمنَشَممَمَ:الَمقَمفَـمَ،يئاَ شَمَنكَمعَم َ،صفاَ ن َوَمَ،صفاَ ن ََالَ َالَملَيف 
 .(5)(ةَ لَماهَمبَملَأتَابَ بَمق َ اَلَأذَمهَملَ فَمَ؟ثَألَأالثَـ َعَ وضَ مَمَينَمأَمفَمَ،الَ لَماَابَ بَمهَمدَذَمقَمَيَ صفَمالن َ َنَ أمَوَمَ،ثاَ لَأثـأَوَم

م يف عليه قد تقد   د   اس يف ذلك والر  ة ومذهب ابن عب  الكالم على هذه القص  
  .(6)فلرياجع ،مسائل العول

                                                           

(، وروضة الط البني 6/469(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )9/184انظر: هناية املطلب ) (1)
 (.1/256(، وهناية اهلداية )6/15)

 يف )ج( )هذه املسألة( بزايدة )املسألة(.  (2)
 )له( ال توجد يف )د(.  (3)
  يف )ج( )م ه اابً(. (4)
اجلمهور على أن  املباهلة لقب ملسألة فيها: زوج وأمٌّ وأخت شقيقة أو ألب، وقال  (5)

 اجل و يني والر افعيي والن وويي: إن  املباهلة لقب لكل   فريضة عائلة.  

(، وروضة الط البني 6/589(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )9/360انظر: انظر: هناية املطلب )
(، وفتح القريب 2/276(، وهناية اهلداية )758، 2/757الفصول املهم ة ) (، وشرح6/91)

 (.1/41اجمليب )
 (.338 -332انظر ما تقد م يف العول: )ص  (6)

 [ب126أ/]
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ه  لت  ه  اس /اب  وقول ابن عب  
 .(2)ةن  ع  املال   :ةل  اه  واملب   ،نع  الل   :له  الب    ن  أل ؛ه  نت  ع  أي ال   ،(1)

 ،ثةصف ثالوج الن   للز   ،ومنها تصحي  ،ىل مثانيةإوتعول  ،ةلة من ست  أصل املسأو 
 .(4)ثةصف ثالخت الن   ولأل ،اثنان (3)لثالثي  م   ولأل

يَمهَ /وَمَ:ةَأيَ انَ روَمالَموَمَءأ،ارَ الغَمَ:ةَأثَمالَ الثَ َةَألمَأَمسالَم)َ:قال
َاتَ وَمخَمأمََتَ سَ وَمَ،وجَ زَمَ(5)

َنَبَممَ َةَأأمََرالَمَ(7)تَ انَمكَمومَ ،(6)اتَ قمَر َ فَمتـَممَأ َنَبَماَمَ هَموجَأزمَوَمَ،ةَميَ مَمأأََن   نأمََوجَأالزَ َادَمرَمأَمفَمَ،انَمروَمَمَمن 
                                                           

 ب(. 60ب(، و )ج/137)ابهلته أي( بداية )ب/ (1)
(، وَتج 11/72(، ولسان العرب )1/167انظر: الن  هاية يف غريب احلديث واألثر ) (2)

 (.28/128العروس )
 )الثيلث( ال توجد يف )ب(.  (3)
 وهذه صورهتا: (4)

   6←8  6 

1 زوج (391)

2

 3 1

2

 3 

1 أم 

3

 2 1

3

 2 

1 أخت شقيقة 

2

 1 ب 3 

 على قول ابن عب اس على قول اجلمهور  
  
 ب(. 150)وهي زوج( بداية )د/ (5)
ي يف الت هذيب )ص (، 9/358هكذا صو رها اجل ويني أيضًا يف هناية املطلب ) (6) والك لو ذ اِن 

( وغريمها، وصو رها اجلمهور بزوج وأختني شقيقتني وأختني ألمٍ ، واملعىن واحد؛ ألن  األختني 43
 ألب ال تراثن، فذكرمها يف املسألة وعدم ذكرمها سواء.

هلداية (، وهناية ا2/766(، وشرح الفصول املهم ة )6/589انظر: الش رح الكبري للر افعي   )
 (.1/41(، وفتح القريب اجمليب )284، 2/283)

 يف )د( )وكان(. (7)
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َعَملأَأَمسَمفَمَ،الَ الَمَصفَمن ََذَمخَأيَم َفَـأنهَموا َتَ يَمم َ سَأفَمَ،(1)ثَألَأالثَـ َهَألمََ:واالَأقَمفَـمَ،ازَ جَماحلَ َاءَمهَمقَما
َ.(2)(مهَأينـَماَبَمهَمارَ هَمشتَ ال ََءأ؛ارَ الغَم

ءَمارَ غَمَةَ اليتَمَاسمَأَانَمكَمََ:يلَمقَ وَم)
َىلإ َوَمَءأ،ارَ الغَمَ:يلَمقَ فَمَ،ة َرَماَتَميهَملمَإ ََةَألمَأَمسالَمَتَ بَمسَ نَأفَـمَ،(3)

  .(6)غر  وج األكان اسم الز    :وقيل (5)أي ((4)ةَأيَ انَ روَمالَمَ:يلَمقَ فَمَ،ة َرَماَتَمهَموجَ زَم/

                                                           

 (.1/41أي ثلث املال ابلعول، انظر: فتح القريب اجمليب ) (1)
(، وفتح القريب اجمليب 3/27(، وأسىن املطالب )2/766انظر: شرح الفصول املهم ة ) (2)

 (.43(، والت هذيب للك لو ذ اِن   )ص 1/41)
(، وفتح القريب اجمليب 2/283(، وهناية اهلداية )2/766شرح الفصول املهم ة )انظر:  (3)

(1/41.) 
ت مل أن ه أراد أن  زوجها من بن مروان؛ ألن ه  (4) لعل ه أراد أن  زوج امليتة كان امسه مروان، وحي 

ََم نَ)المرأمةَأذكر سابقًا أن   اَأأممي ةم،َبمن  ََم نَومزموجأهم هماَ)ومإ ىلفقوله: ممرومانم(ََبمن  رمة (ََزموج  أي الذي تم
 .المرومان ي ةأ(:َ)فمق يلَم هو من بن مروان

ومم ن ذكر أن  سبب تسميتها ابملرواني ة ألن  الز وج كان من بن مروان سبط  املارد ين   يف شرح 
نش وريي يف فتح القريب اجمليب )2/766الفصول املهم ة ) ي يف الت هذيب 1/41(، والش   (، والك لو ذ اِن 

 (، وغريهم.43)ص 

ب ت إليه. 627وأم ا ابن اجملدي فذكر يف كتابه الكايف )ص   ( أن  اسم زوج امليتة مروان فن س 
 )أي( ال توجد يف )د(.  (5)
(، وفتح القريب اجمليب 2/283(، وهناية اهلداية )2/766انظر: شرح الفصول املهم ة ) (6)

(1/41.) 

 أ[127]أ/
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  .(1)ءاالغر   ىسم  تىل تسعة إلة تعول أمس كلي   :وقيل
ختني ولأل ،ثةوج ثالللز   ،منها وتصحي  ،ىل تسعةإة وتعول من ست  أصلها لة أواملس

 .(2)بختان لألوتسقط األ ،سهمان م   ختني لألولأل ،ربعةأبوين لأل
كة والرت   ،ودرمهاً  زوجة ورثت من زوجها ديناراً  يوه :خرىأةَباتَمروانيَ ويفَاللقَ 

 .وعشرون درمهاً  عشرون ديناراً 
ختان أو  ،م ٍ أب و ختان ألأ :صورهتا :سئل عنها فقال (4()3)عبد امللك ن  إ :يقال

ربعةأداننري و  ربعةأس م  واخل   ،ملكان العول ؛س املالوجات مخ   للز   ،ربع زوجاتأو  ،م ٍ أل

                                                           

(، وهناية 2/767(، وشرح الفصول املهم ة )6/589انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (1)
 (.1/41(، وفتح القريب اجمليب )2/283اهلداية )
 وهذه صورهتا: (2)

   6←9 

1 زوج (392)

2

 3 

2 أختان شقيقتان 

3

 4/2 

1 أختان ألم 

3

 2/1 

                   أختان ألب 
  
 يف )ب( )عبد امللك بن مروان( بزايدة )بن مروان(.  (3)
َاللك (4) َعبد َالوليد َأبو ي، مث  الد  م شق يي، أمري  هو بن مروان بن احل ك م األ م و يي، املد ِن 

ه، روى عن عثمان وأيب هريرة رضي هللا عنهما وغريمها، 23ه، وقيل: سنة 26املؤمنني، ولد سنة 
 ه. 86وروى عنه ع رو ة بن الزيبري والزيهر يي وغريمها، تويف سنة 

(، 7315رقم  19/139(، والوايف ابلو ف  ي ات )89قم ر  4/246انظر: سري أعالم النيبالء )
 (.878رقم  6/422وهتذيب الت هذيب )
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 .(2()1)واحدة دينار ودرهم لكل    ،دراهم
َم نَ،َ(3)وخَ رَأالفَأَمَ أأََ:ةَأعَأب َاالرَ َةَألمَأَمسالَم)َ:قال َزموج ،َومأأم ،َومأأختمان  ومالش رمي ي ةأ:َومه يم

) َم نَأأم   ،َومأأختمان  َومأأم   َ.(4)أمب 
                                                           

(، وشرح الفصول 6/91(، وروضة الط البني )6/589انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (1)
 (.2/284(، وهناية اهلداية )2/768املهم ة )
 وهذه صورهتا: (2)

    1

3

 الرت كة 
 درمهاً  20 ديناراً  20 60=  4×  15 15←12   

1 زوجات 4 (393)

4

 3 12/3 4/1 4/1 
2 أختان شقيقتان 

3

 8 32/16 2

3

 10 / 1
3

 5 
2

3

 10 / 1
3

 5 
1 أختان ألم 

3

 4 16/8 1

3

 5 / 2
3

 2 
1

3

 5 / 2
3

 2 
20ملعرفة نصيب كل   وارث من الرت كة نقسم الرت كة على املسألة فينتج 

60

  =1

3

 . 

 املسألة، مث  نضربه يف سهام كل   وارث ينتج لنا نصيب كل   واحد منهم.وهو جزء سهم 

1×  12فنصيب الز وجات األربع = 

3

 = 12

3

 .1، لكل   واحدة منهن  4=  

1×  32ونصيب األختني الش قيقتني = 

3

 = 32

3

  =2

3

 10. 

2لكل   واحدة منهما = 

3

 10  ÷2  =32

3

  ×1

2

 = 32

6

  =2

6

 5 = 1
3

 5. 

1×  16ونصيب األختني ألم = 

3

 = 16

3

  =1

3

 5. 

1لكل   واحدة منهما = 

3

 5  ÷2  =16

3

  ×1

2

 = 16

6

  =4

6

 2  =2

3

 2. 
 وتسم ى أيضاً أبم   الف روج ابجليم؛ ألن  أكثر من فيها نساء. (3)

 (.1/41(، وفتح القريب اجمليب )2/276(، وهناية اهلداية )6/195انظر: الن جم الوه اج ) 
 هذا هو قول اجلمهور، وقيل: هي لقب لكل   فريضة عائلة إىل عشرة.  (4)

(، وفتح القريب اجمليب 2/276(، وهناية اهلداية )2/759انظر: شرح الفصول املهم ة )
(1/41  .) 
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؛ يمتَأأم َالفأرأوخ  َ.(1)(ايهَمفَ َةَ لَمئ َاالعَمَامَ هَمالس َ َةَ ثرَمكَمل ََ)سأ  
َكَمهَمنَـ لَمَ؛ةَميَ يَ رَمالشَ َتَ يَمسأ َ وَم) َانَما َ(3)ةَ ثَمالمَثمَب ََوجَ لزَ اَلَ يهَمفَ َىضَمقَمفَـمَ(2)،يحَ رَم/شَأَمَ َيَ أمََتَيف 

ََولَأقَأاَتَـممَمَ:ولَأقَأيـَمفَـمَيهَمقَ الفَمَىلقَميمََوجَأالزَ  انَمكَمفَمَ،ةَ شرَمعَمَ(4)ن/مَ  َلَموَمَهَأتأَأَمتَامرَماتَممَمَلَ جَأَرَميف 
َمَمَهللاَ وَمَ:ولَأقَأيـَمفَـمَ،صفَأالن َ َهَألمََ:ولَأقَأيـَمفَـمَ؟ابنَ َدَملَمَوَمالمَوَمَداَ لَمكَوَمّتَأتَم َالمَوَمَصفاَ ن ََيتَأعطَ أَأا
َيتَمأَماَرَمذَمإ َ :يحَ رَمشَأَهَألمََ(5)الَمقَمفَـمَومَ يمََاتَمذَمَلَأجَأالرَ َهَأيَمقَ لَمفَـمَ،ياَ رَمشَأَرَأبـَمالَم غَملَمبـَمفَـمَ،ثاَ لَأثَـأ َرتَمكَمذَمَن 

َ َرَمذَمإ َوَمَ،(6)زاَ ئ َاجَمَكماَ َحَأل  َمَ؛راَ اجَ فَمَالَ جَأرَمَيتَأأمَرَمَكَميتَأأَما َمَأكتَأتمَوَمَ،ىكوَمالشَ َيعَأذَ تأََكَمنَ ل 
  .(7)(ىتوَمالفَم

 م   ولأل ،ثةصف ثالوج /الن   للز   ة،ىل عشر إوتعول  ،ةست   لة منأصل هذه املسأ
ختني من ولأل ،واحد سهم لكل    ،لث اثنانالثي  م   من األ (8)خوينولأل ،دس واحدالسي 
 .(10)سهمان (9)واحدة لكل    ،ربعةألثان بوين الثي األ

                                                           
(، وهناية 2/759(، وشرح الفصول املهم ة )6/558انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (1)
 (. 1/41لقريب اجمليب )(، وفتح ا2/276اهلداية )
 أ(. 138)شريح فقضى( بداية )ب/ (2)
 يف )د( )ثالثة(. (3)
 أ(. 151)من عشرة( بداية )د/ (4)
 قوله: )فقال له شريح( ساقط من )ب(.  (5)
هكذا يف )أ( و )ج(، ويف )ب( و )د( )جائراً( وهو موافق ملا يف: الن جم الوه اج  (6)

 (. 1/42(، وفتح القريب اجمليب )2/277(، وهناية اهلداية )6/195)
(، وفتح القريب اجمليب 2/277(، وهناية اهلداية )6/195انظر: الن جم الوه اج ) (7)

(1/41 ،42 .) 
 هكذا يف )أ( و )ب( و )ج(، وهو سهو، ويف )د( )ولألختني( وهو الص واب. (8)
 يف )ب( )واحد( وهو خطأ.  (9)
 وهذه صورهتا: (10)

   6←10 
1 زوج (394)

2

 3 
1 أم 

6

 1 
2 أختان شقيقتان 

3

 4/2 
1 أختان ألم 

3

 2/1   

 ب[127]أ/
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َيَمهَ وَم) (1)ةي  ر  ش  ع   ة  ع  ب   أي والس   (ةَأيَ ارَ ينَمالد َ وَمَ،لَ امَ رَمالَمَمَ أأََ:ةَأسَمامَ الَمَةَألمَأَمسالَم)َ:قال
َأَاتَ وَمخَمأمََعَأربَمأمَوَمَ،نَ تَمدَ جَموَمَ،اتَ وجَمزَمَثَأالمَثَم َمَاتَ وَمخَمأمََانَأثمَموَمَ،م َ ل  ََ(.م َ أأَوَمَبَ ل 

َمَ؛لَ امَ رَمالَمَمَ أَأتَيَمسأ َ ) ََ.(3)(نَ هَألَ كَأََ(2)ثَ نَمإ ََةَمثمَرَمالوَمَنَ ل 
َمَ؛ةَميَ ارَ ينَمالد َ َتَ يَمسأ َ وَم) ََالَأقَميَـأَهَأنَ ل  َرَمشَمعَمَ(4)ةَمبعَمسَمَفَملَ خَموَمَيتَ مَم اتَممَمَة :اَيَمعَمَالَأيف 

 .(5)(دَ احَ وَمَارَ ينَمدَ َةَ أَمامرَمَل َ كَأل ََارَمصَم ،اراَ ينَمدَ َرَمشَمعَمَةَمبعَمسَمَكَمرَمتـمَوَمَ،ةَ فَملَ تَممَأَاسَ جنَمأَمنَمَ َةَ أَمامرَم
  .(7)ومنها تصحي  ،ىل سبعة عشرإوتعول  ،عشر لة من اثنأاملس (6)صل هذهأ

                                                           

(، وهناية اهلداية 2/760نسبة إىل سبعة عشر، انظر: شرح الفصول املهم ة ) (1)
  (.1/42(، وفتح القريب اجمليب )2/281)

 يف )ب( )إاناثً كلهم( وهو خطأ.  (2)
(، وفتح القريب اجمليب 2/281(، وهناية اهلداية )2/760انظر: شرح الفصول املهم ة ) (3)

(1/42.) 
 يف )ج( )سبع عشرة امرأة(. (4)
(، وفتح القريب اجمليب 2/281(، وهناية اهلداية )2/760انظر: شرح الفصول املهم ة ) (5)

(1/42.) 
 )هذه( ال توجد يف )ب(. (6)
 وهذه صورهتا: (7)

 الرت كة 1   

 ديناراً  17 17←12   

1 زوجات 3 (395)

4

 3/1 3/1 

1 جد َتن 

6

 2/1 2/1 

2 أخوات شقيقات 8 

3

 8/1 8/1 

1 أخوات ألم 4 

3

 4/1 4/1 
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َ(.َانَ تَمابنـَموَمَ،انَ وَمبَـمأمَوَمَ،ةَ أَمامرَمَيَمهَ وَمَ:ةَأيَ نبمَ الَ َ:ةَأسَمادَ السَ َةَألمَأَمسالَم)َ:قال
(َ َرَمي َلَ عَمَنَ لَمَ؛ةَميَ نبمَ الَ َ(1)تَ يَمسأ َ / َوَمنهَمعَمَلَمئَ سَأَنهَأعَمَهللاَأَيَمضَ ا َ(2)ىلَمعَمَبَأطَأَُمَوَمهَأا

ََىضَممَموَمَ،سعاَ اَتَأهَمنَـأثأَأَارَمصَمَ:الَمقَمفَـمَةَ وفَملكَأابَ َنبمَ الَ  َ.(4()3)(هَ تَ طبَمَخَأيف 
ومنها  ،ىل سبعة وعشرينإوتعول  ،ربعة وعشرينألة من أهذه املس (5)صل/ أ

 .(7)ة عشرلثان ست  وللبنتني الثي  ،لث مثانيةالثي  (6)بوين/ولأل ،من ثالثةوجة الثي للز   ،تصحي 

                                                           

 ب(. 151)مسيت املنَبية( بداية )د/ (1)
 قوله: )على املنَب( ال يوجد يف )ب(. (2)
(، والت هذيب 1/43(، وفتح القريب اجمليب )2/761انظر: شرح الفصول املهم ة ) (3)

 (.45للك لو ذ اِن   )ص 
 (.4، حاشية: 357تقد م ختريج هذا األثر يف )ص  (4)
 أ(. 61)أصل هذه املسألة( بداية )ج/ (5)
 ب(، واملراد لكلٍ  منهما السيدس.138)ولألبوين الثيلث( بداية )ب/ (6)
 هذه صورهتا:و  (7)

   24←27 

1 زوجة (396)

8

 3 

2 بنتان 

3

 16/8 

1 أم 

6

 4 

1 أب 

6

 4 
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َ،انَ تَمابنـَموَم)ة جد   (1)وأ يأ (مَ أأَوَمَ،ةَ أَمامرَمَيَمهَ وَمَ:ةَأيَ ارَ ينَمالد َ َ:ةَأعَمابَ السَ َةَألمَأَمسالَم)َ:قال
ََ(.م َ أأَوَمَبَ أَمنَمَ َ(2)ختَ أأَوَمَ،خاَ أمََرَمشَماَعَماثنَموَم

َأَمنَيَمَ خَ أمََنَ إ ََ:نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَي َ لَ عَمتَلَ الَمقَمَةَ أَمامرَمَنَ إ ََ:يلَمقَ ) َكَمرَمتـمَوَمَ،اتَميَمَمم َ أَأَوَميب 
َعَمهلمَمَالَمقَمفَـمَ،دَ احَ وَمَارَ ينَمدَ َهمانمَ َلمَ إ ََعَمفَ دَأفَمَ،ارَ ينَمدَ َةَ ئَممَ َتَ سَ  َلَ عَملمََ:نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَيَ لَ ا
َ/امَ أأَوَمَ،ةَ أَمامرَمَفَملَ خَمَاكَ خَمأَم َ:الَمقَمفَـمَ،معَمنَـمَ:تالَمقَمفَـمَ،ختاَ أأَوَمَ،خاَ أمََرَمشَمَعَماثنمَوَمَ،يَ تَمابنـَموَم،
 .(4)(كَ قَ حَمَيتَ وفَماستَمَ(3)دَ قَم

ة اجلد   (5)وأ م   ولأل ،ثالثةمن وجة الثي للز   ،ربعة وعشرينألة من أصل هذه املسأ
ال ينقسم على مخسة وعشرين  ،سهم ىيبق ،ة عشرلثان ست  ني الثي توللبن ،ربعةأدس السي 

 ،ومنها تصحي  ،مئة ست   (6)بلغتربعة وعشرين أفاضرب مخسة وعشرين يف  اً،ختأو  خاً أ
دس ة السي اجلد   وأ م   ولأل ،مخسة وسبعني (7)كونتمن ثالثة يف مخسة وعشرين وجة الثي للز  

                                                           

 يف )د( )وجد ة(. (1)
 يف )د( )وأختاً من أمٍ  وأب( وهو خطأ. (2)
 )قد( ال توجد يف )د(.  (3)
(، 6/589مل أقف هلذه القص ة على إسناد، ومم ن ذكرها الر افعيي يف الش رح الكبري ) (4)

(، وزكراي 2/765(، وسبط  املاردين   يف شرح الفصول املهم ة )6/91والن ووي يف روضة الط البني )
 (. 2/280األنصاري يف هناية اهلداية )

 . يف )د( )ولألم   السيدس واجلد ة أربعة( (5)
 يف )ج( )يبلغ(. (6)
 يف )ج( )يكون(، ويف )د( )يكن(. (7)

 أ[128]أ/
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ة عشر يف مخسة وعشرين لثان ست  وللبنتني الثي  ،مئة (2)كونتوعشرين  (1)ربعة يف /مخسةأ
  .(4)خت دينارولأل ،خ دينارانأ لكل    ،والباقي مخسة وعشرون ،ربع مئةأ (3)كونت

 اً ر ام  لت ع  أخت ساأل ن  إف ،ةي  ر  ام  ى الع  سم  ا ت  هن  أ (6)يخ نصر املقدسيالش   (5)وذكر
 .(7)وضةحكاه يف زايدة الر   ،مجاب مبا تقد  أعنها ف عب   الش  

                                                           

 أ(. 152)مخسة وعشرين( بداية )د/ (1)
 يف )ج( و )د( )يكون(. (2)
 يف )ج( )يكون(، ويف )د( )يكن(.  (3)
 وهذه صورهتا: (4)

 الرت كة 1    
 دينار 600 600=  25×  24 24   

1 زوجة (397)

8

 3 75 75 
1 أم أو جدة 

6

 4 100 100 
2 بنتان 

3

 16/8 400/200 400/200 
 أخاً شقيقاً  12 

 1 ب
24/2 24/2 

   1 1 أخت شقيقة 
 زايدة الروضة( ال يوجد يف )د(. يف حكاه -إىل  - املقدسي نصر الش يخ قوله: )وذكر (5)
(6) : ي   ، ولد  الش يخَنصرَالمق د س  يي ، الن اب  ل س  يي هو أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر املقد س 

ه، صاحب كتاب الت هذيب وكتاب الكايف، مسع من الفقيه س ل ي م وابن  س ل و ان 410قبل سنة 
يب وغريمها، تويف سنة   ه.490وغريمها، وروى عنه أبو بكر اخلطيب وأبو القاسم الن س 

 للسيب ك ي    الكَبى الش افعي ة (، وطبقات72رقم  19/136الء )سري أعالم النيب انظر:
ن و ي    الش افعي ة وطبقات ،(553رقم  5/351)  الش افعي ة وطبقات ،(1034رقم  2/207) لإل س 

ب ة قاضي البن  (.241رقم  1/301) ش ه 
 (.92، 6/91انظر: روضة الط البني ) (7)

 (. 2/280(، وهناية اهلداية )2/765)وانظر أيضاً: شرح الفصول املهم ة 
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 (1)ءام  الص   يضاً أى أي وتسم   (انَ حَماالمتَ َةَألمَأَمسمَمَ:ةَأنَمامَ الثَ َةَألمَأَمسالَم)َ:قال
َ.(3)(ةَ خوَمإ ََةَأسعَمت َوَمَ،اتَ بـمنَمَبعَأسَموَمَ،اتَ دَ جَمَسَأخَموَمَ،ةَ سوَمن ََعَأربَمأمََيَمهَ وَم) (2)والعشروية

ََالَأقَميَـأَهَأنَ لَمَ؛انَ حَماالمتَ َةَملمَأَمستَمَميَمسأ َ ) ََدَأدَمعَمَ،ةَ ثمَرمَوَمَفَملَ خَموَمَلَ جَأرَمَاتَممَمَ:ةَ اَيَمعَمَالَأيف 
َيَمثَ المَثمََ(6)َ(5)ن/مَ َلَ قَمأَمنَمَمَ هَأتَـألمَأَمسحَمَمــصَ مَتَملَمفَـمَ،ة َرَمــشنَعَممَ َلَ قَمأمََ(4)منهَأمَ َيقَ رَ فَمَل َ كَأ
  .(7)(هماَ سَمَيَمعَ ربَمأمَوَمَيَ تَمئـَممَ وَمَلفاَ أَم

ربعة ال أمن ثالثة على وجات الثي للز   ،ربعة وعشرينألة من أصل املسأ ن  أل أي
وللبنات  ،وال يوافق مخسة ال يصحي  (8)ربعة علىأدس ات السي وللجد   ،وال يوافق يصحي 

وال  خوة سهم على تسعة ال يصحي ولإل ،وال يوافق ة عشر على سبعة ال يصحي ست  الثيلثان 
ربعة يف مخسة أوجات وهو فاضرب عدد الز   ،ربع فرق متباينةأفقد انكسر على  ،يوافق

                                                           

مس  يت ابلص م اء لعموم الت باين فيها؛ ألن  كل  صنف تباينه سهامه، واألصناف كليها  (1)
 (. 1/119(، وفتح القريب اجمليب )2/763متباينة، انظر: شرح الفصول املهم ة )

 مل أجد من أطلق عليها هذه الت سمية )العشروية(.  (2)
ا أن يكون فيها تسعة أشخاص من  (3) ال يلزم من صورهتا أن يكون فيها تسعة إخوة، وإّن 

نش وريي: )واملراد تسعة من العصبة( فتح القريب اجمليب ) (، وقد مث ل هلم 1/118العصبة، قال الش  
 (.9/359اجل ويني بتسعة إخوة ألب كما يف هناية املطلب )

 (.2/279ة أعمام كما يف هناية اهلداية )ومث ل هلم زكراي األنصاري بتسع

 (.50ومث ل هلم الك لو ذ اِني بتسعة إخوة ألبوين كما يف الت هذيب )ص 
 )منهم( ال توجد يف )د(.  (4)
 )من( ال توجد يف )د(.  (5)
 أ(. 139)من ثالثني( بداية )ب/ (6)
(، وهناية اهلداية 2/763(، وشرح الفصول املهم ة )6/91انظر: روضة الط البني ) (7)

 (. 1/119(، وفتح القريب اجمليب )2/279)
 يف )د( )أربعة ال يصحي على مخسة وال يوافق(. (8)
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اضرهبا يف  ،ربعنيأاضرهبا يف سبعة عدد البنات تكن مئة و  ،عشرين (1)بلغتات عدد اجلد  
صل أفاضربه يف  ،همجزء الس   (3)/وذلك ،نيومئتني وست    لفاً أ (2)خوة يكنتسعة عدد اإل

من ثالثة وجات الثي فللز   ،ربعنيأومئتني و  لفاً أثالثني  (4)وعشرون يكنربعة ألة وهو أاملس
مئة ومخسة  زوجة تسع لكل    ،مئة ومثانني وسبع (6)الفآثالثة  (5)كونتهم يف جزء الس  

 لكل    ،ربعنيأالف و آمخسة  (7)هم يكونالس   ربعة يف جزءأدس ات السي وللجد   ،ربعونأو 
 ومئة لفاً أهم يكون عشرين ة عشر يف جزء الس  لثان ست  وللبنات الثي  ،لف ومثانيةأة جد  

 (9)هم يكونخوة سهم يف جزء الس  ولإل ،لفان ومثان مئة /ومثانونأبنت  لكل    ،(8)نيوست   /
 .(10)ربعونأخ مئة و أ لكل    ،نيومئتني وست    لفاً أ

                                                           

 يف )ج( )يبلغ(. (1)
 يف )د( )تكن(. (2)
 ب(.152)وذلك جزء الس هم( بداية )د/ (3)
 يف )ب( )تكن(، ويف )د( )يكون(.  (4)
 يف )ج( و )د( )يكون(. (5)
 السيدس وللجدات وأربعون ومخسة مئة تسع زوجة لكل ومثانني مئة قوله: )آالف وسبع (6)

 يكون( ال يوجد يف )د(. الس هم جزء يف أربعة
 يف )ب( )تكون(. (7)
( بداية )ج/ (8)  ب(. 61)وست  ني لكل  
 يف )د( )يكن(. (9)
 وهذه صورهتا: (10)

    24 24  ×1260  =30240 
1 زوجات 4 4 (398)

8

 3 3780/945 
1 جد ات 5 5 

6

 4 5040/1008 
2 بنات 7 7 

3

 16 20160/2880 
  1260/140 1 ب إخوة أشقاء أو ألب 9 9 

 ب[128]أ/
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َةَ ثرَمكَمل ََءأ؛ارقَمالَمَتَ يَمسأ َ َ،دَ جَموَمَ،ختَ أأَوَمَ،مَ أأََيَمهَ وَمَءأ:ارقَمالَمَ:ةَأعَماسَ التَ َةَألمَأَمسالَم)َ:قال
 :ايهَمفَ َاسَ النَ َفَ المَاختَ 

َقَملَمعَمفَـم َأمََولَ ى َتَممَموَمَ(1)نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَكرَ َبَميب  َثَممَ َةَألمَأَمسالَمَ:هَأعَمبَـمن َم َ لَأل ََ،ةَ ثَمالمَن
َ.(3)((2)ختَأالَأ/َطَأسقَأتمَوَمَ،د َ لجَميَلَ اقَ البَموَمَ،ثَألَأالثَـ 

،ةَ ثَمالمَثمََختَ لَأل ََ،ةَ تَ نَسَ مَ َةَألمَأَمسالَمَ:هَأعَمبَـمنَتَممَموَمَ(4)نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَرَممَمعَأَولَ قَمَىلَمعَموَم)
                                                           

د  يق رضي هللا عنه يف هذه املسألة، ولعل هم بنوه على  (1) مل أقف على إسناد أليب بكر الص  
 قوله: إن  اجلد  حيجب اإلخوة، فأسقطوا األخت  ابجلد  .

: )ألن  الكوفيني يقولون قضى فيها مخسة من الص حابة، وال يثبتون فيها  قال سبط  املارد ين  
يف اجلد  ، وينكرون على من يروي عنه شيئًا يف اجلد  (، مث  قال: عن أيب بكر الص ديق شيئًا 

)والص حيح ثبوت قول أيب بكر رضي هللا عنه فيها، وقيل: إن  اخلمسة تكل موا فيها يف وقت واحد( 
 (.1/52(، وانظر: فتح القريب اجمليب )2/749شرح الفصول املهم ة )

 ب(. 139)األخت وعلى( بداية )ب/ (2)
د  يق رضي هللا عنه ومن َتبعه:و  (3)  هذه صورهتا على قول أيب بكر الص  

   3 
1 أم (399)

3

 1 
 2 ب جد 
                    أخت شقيقة أو ألب 

أخرج أثر عمر رضي هللا عنه عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب فرض اجلد    (4)
رقم  1/52سننه، ابب قول عمر يف اجلد   )(، وسعيد  بن منصور يف 19073رقم  10/271)

رقم  6/263(، وابن  أيب شيبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف أمٍ  وأخت ألب وأمٍ  وجدٍ  )71
(، والب يه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب االختالف يف مسألة اخلرقاء 31247

 (.12452رقم  6/413)
اق: )ولألم   سهماً(، ولفظ سعيد بن منصور وابن أيب شيبة: )ولألم   إال أن  لفظ عبد الر ز  

: )ولألم   ثلث ما بقي(. ي  
 السيدس(، ولفظ الب يه ق 

واملعىن واحد؛ ألن  ثلث ما بقي يف املسألة هو السيدس، وهو سهم، وانظر: الش رح الكبري 
 .(86(، والت هذيب للك لو ذ اِن   )ص 6/587للر اف ع ي   )
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َد َ لجَمل َوَم) ابً دي دس أت عنه ابلسي وال يعَب   ،(2()1)ىبقي عنه بثلث ما أي ويعَب   (همَ سَمَم َ لَأل َوَم
َ.(3)(انَ همَمسَم

َقَملَمعَموَم) َتَممَموَمَ(4)نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَانَمثمَمعَأَولَ ى َثَممَ َةَألمَأَمسالَمَ:هَأعَمبَـمن َم َ لَأل ََ،ةَ ثَمالمَن
َ .(5)(انَمثمَمعَأَةثمَلَ ثَـمتَمَأيَماَسأ َ ذَمهَملَ فَمَ،انَ صفَمن ََختَ الَأوَمَد َ اجلَمَيَميَبَماقَ البَموَمَ،ثَألَأالثَـ 

                                                           

 يف )د( )ما بقي(. (1)
 (. 5/327(، واملبدع يف شرح املقنع )6/485انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (2)
 وهذه صورهتا على قول عمر رضي هللا عنه ومن َتبعه: (3)

   6 

1 أم (400)

3

 1 ب 

 2 ب جد 

1 أخت شقيقة أو ألب 

2

 3 
 

أخرج أثر عثمان رضي هللا عنه سعيد  بن منصور يف سننه، ابب قول عمر يف اجلد    (4)
(، وابن  أيب شيبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف أمٍ  وأخت ألب وأمٍ  وجدٍ  71رقم  1/52)
(، والب يه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب 31245، 31244رقم  6/263)

 (.12449رقم  6/412لة اخلرقاء )االختالف يف مسأ
 وهذه صورهتا على قول عثمان رضي هللا عنه ومن َتبعه: (5)

   3 

1 أم (401)

3

 1 

 جد 
 ب

1 

 1 أخت شقيقة أو ألب 
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َوَم) يَمضَ /رَمَي َ لَ عَمَولَ َقَميف 
َ،ثَألَأالثَـ َم َ لَأل ََ،ةَ تَ نَسَ مَ َةَألمَأَمسالَمَ:هَأعَمبَـمنَتَممَموَمَ(2)نهَأعَمَهللاَأَ(1)

  .(3)(د َ لجَميَلَ اقَ البَموَمَ،صفَأالن َ َختَ لَأل َوَم
َوَم) َتَممَموَمَ(4)عمنهَأَهللاَأَيَمضَ رَمَيدَ زَمَولَ َقَميف  َثَممَ َةَألَمسأَمالَمَ:هَأعَمبَـمن نَمَ َحَ صَ تمَوَمَ،ةَ ثَمالمَن

 َ.(5)(يَ يَمنثَـمالَأَظ َ حَمَثلَأمَ َرَ كَملذَ ل ََختَ الَأوَمَد َ اجلَمَيَميَبَماقَ البَموَمَ،ثَألَأالثَـ َم َ لَأل ََ،ةَ سعَمتَ 
                                                           

 أ(. 153)رضي هللا عنه( بداية )د/ (1)
أخرج أثر عليٍ  رضي هللا عنه سعيد  بن منصور يف سننه، ابب قول عمر يف اجلد    (2)

(، وابن  أيب شيبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف أمٍ  وأخت ألب وأمٍ  71، 70رقم  1/52)
(، والب يه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب 31245، 31244رقم  6/263وجدٍ  )

 (. 12449رقم  6/412مسألة اخلرقاء ) االختالف يف
 وهذه صورهتا على قول عليٍ  رضي هللا عنه ومن َتبعه: (3)

   6 
1 أم (402)

3

 2 
 1 ب جد 
1 أخت شقيقة أو ألب 

2

 3 
 

 1/52أخرج أثر زيد رضي هللا عنه سعيد  بن منصور يف سننه، ابب قول عمر يف اجلد   ) (4)
(، وابن  أيب شيبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف أمٍ  وأخت ألب وأمٍ  وجدٍ  71، 70رقم 

(، والب يه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب 31245، 31244رقم  6/263)
 (. 12449رقم  6/412سألة اخلرقاء )االختالف يف م

 وهذه صورهتا على قول زيد رضي هللا عنه ومن َتبعه: (5)
   3 3  ×3  =9 

1 أم (403)

3

 1 3 
 جد 

 2 ب
4 

 2 أخت شقيقة أو ألب 
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َوَم) ََنهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَودَ سعَأمَمَابنَ َقمولَ َيف  نَمَ َةَألمَأَمسالَمَ:(2)نهَأعَمَيَ تَمايَـموَمالر َ َ(1)دَ حَمأمََيف 
 .(4)((3)انَ صفَمن ََم َ الَأوَمَد َ اجلَمَيَميَبَماقَ البَموَمَ،صفَأالن َ َختَ لَأل ََ،ةَ عَمربَـمأَمنَمَ َحَ صَ تمَوَمَ،يَ اثنَم

 .(5)هتاقتها بكثر حابة خر  قوال الص  أ ن  أل ء؛اق  ر  ى اخل  سم  لة تأهذه املس
ىل إشار أو  ،ة منهاف بست  ح املصن   صر  ، /(6)قوالأفيها سبعة  ن  أل ؛عةى املسب  وتسم  

َوَم) :ابع بقولهالس   ََودَ سعَأمَمَابنَ َقمولَ َيف  عن ابن  ي  كه قد ح  ن  أل(؛َنهَأعَمَيَ تَمايَـموَمالر َ َىحدَمإ ََيف 
  :نامسعود روايت

  .فما ذكره املصن    :مهااحدإ
  .(7)مذهبه يف ذلك كمذهب عمر رضي هللا عنه ن  أ :انيةالث  

                                                           

 يف )د( )إحدى الر  وايتني(. (1)
مصن فه، كتاب أخرج هذه الر  واية عن ابن مسعود رضي هللا عنه ابن  أيب شيبة يف  (2)

 (.31246رقم  6/263الفرائض، ابب يف أمٍ  وأخت ألب وأمٍ  وجدٍ  )
 يف )د( )نصفني(. (3)
 وهذه صورهتا على قول ابن مسعود رضي هللا عنه ومن َتبعه: (4)

   2 2  ×2  =4 
 أم (404)

 1 ب
1 

 1 جد 
1 أخت شقيقة أو ألب 

2

 1 2  
(، وهناية 2/748(، وشرح الفصول املهم ة )6/485انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (5)
 (. 5/327(، واملبدع يف شرح املقنع )1/383اهلداية )
(، وأسىن 2/749(، وشرح الفصول املهم ة )6/587انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (6)

 (. 5/327(، واملبدع يف شرح املقنع )3/25املطالب )
أخرج هذه الر  واية عن ابن مسعود رضي هللا عنه سعيد  بن منصور يف سننه، ابب قول  (7)

(، وابن  أيب شيبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف أمٍ  71، 70رقم  1/52عمر يف اجلد   )
ئض، (، والب يه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرا31245رقم  6/263وأخت ألب وأمٍ  وجدٍ  )

 (.12449رقم  6/412ابب االختالف يف مسألة اخلرقاء )

 أ[129]أ/
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 .وايتني عن ابن مسعودسخ ذكر الر  وقد يقع يف بعض الني 
 (1)هذه/ ىذا تسم      وهل ؛ف  ره املصن       ة كما ذك    ىل ست  إوال     قع األ    ة ترج    ويف احلقيق

 .(2)ةىل ست  إحابة فيها قوال الص  ألرجوع  ؛سةلة ابملسد  أاملس
  .(3)عة عبد هللا بن مسعودى مبرب  وتسم  
ما تقول  :فقال ،اجج  دعاِن احل   :قال عب   الش   ن  أل ؛(4)يضاً أسة خم  ى املوتسم  

ما قال  :فقال ،حابةفيها مخسة من الص   (6)قد اختلف :فقلت ،خت وجد ٍ أو  م ٍ أ (5)/يف
ما قال فيها  :قال ،خَبتهأف ،ما قال فيها ابن مسعود :فقال ،خَبتهأف ،اسفيها ابن عب  

                                                           

 ب(. 153)هذه املسألة( بداية )د/ (1)
(، وهناية اهلداية 3/25(، وأسىن املطالب )6/587انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (2)

 (. 5/327(، واملبدع يف شرح املقنع )1/384)
ألن  ابن مسعود رضي هللا عنه يف إحدى الر  وايتني عنه قسمها من أربعة، وهي الر  واية  (3)

(، 3/25(، وأسىن املطالب )2/748اليت ذكرها صاحب املنت، انظر: شرح الفصول املهم ة )
 (. 5/327واملبدع يف شرح املقنع )

يف املسألة العاشرة، واحلادية والبن مسعود مرب عات أ خ ر غري هذه، منها: ثالثة سيأيت ذكرها 
عشرة، والث انية عشر، وأخرى وهي: زوج وأمٌّ وجدٌّ، جعل للز وج الن  صف، والباقي بني األم   واجلد   

 نصفني.

(، وشرح 6/587(، والش رح الكبري للر اف ع ي   )1/206انظر: الت لخيص يف علم الفرائض )
 (.  776 -2/772الفصول املهم ة )

(، وأسىن 2/749(، وشرح الفصول املهم ة )6/587ظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   )ان (4)
 (. 5/327(، واملبدع يف شرح املقنع )3/25املطالب )

  أ(. 140)يف أمٍ  وأخت( بداية )ب/ (5)
 يف )د( )اختلفت مخسة(. (6)
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 ،زيد (1)فيها ما قال :قال ،خَبتهأف ،بو ترابأما قال فيها  :قال ،خَبتهأف ،عثمان
  .(2)خَبتهأف

ي الش   ن  أوك  .(4()3)هوالء اخلمسة واية عن غريال يثبت الر    عب 
 .(7)ةث  ل  واملث    ،(6)ةي  اج  ج  واحل   ،(5)ةالعثماني   يضاً أى وتسم  

 .(8)محد رضي هللا عنهمأومالك و  افعيي ىل قول زيد ذهب الش  إو 
                                                           

 يف )ج( بدون )فيها(.  (1)
يد  بن منصور يف سننه، ابب قول عمر يف اجلد   أخرج قص ة الش عب    مع احل ج اج سع (2)

(، وابن  أيب شيبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف أمٍ  وأخت ألب وأمٍ  وجدٍ  71رقم  1/52)
(، والب يه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب االختالف يف مسألة 31244رقم  6/263)

 (.12449رقم  6/412اخلرقاء )

 عب اس هو قول أيب بكر نفسه.  وقول ابن
 يف )د( بدون )اخلمسة(.  (3)
(، وهناية 2/749(، وشرح الفصول املهم ة )6/587انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (4)
 (. 5/327(، واملبدع يف شرح املقنع )2/275اهلداية )
: شرح الفصول املهم ة لنسبتها إىل عثمان رضي هللا عنه؛ ألن ه قضى فيها أثالاثً، انظر (5)

 (. 5/327(، واملبدع يف شرح املقنع )3/25(،  وأسىن املطالب )2/755)
(،  وأسىن 2/749لقص ة احل ج اج مع الش عب    الس ابقة، انظر: شرح الفصول املهم ة ) (6)

 (. 5/327(، واملبدع يف شرح املقنع )3/25املطالب )
، انظر: شرح الفصول املهم ة  (7) ألن  عثمان رضي هللا عنه جعلها من ثالثٍة عدد  الريؤوس 

 (. 5/327(، واملبدع يف شرح املقنع )2/274(، وهناية اهلداية )2/749)
(، واحلاوي 3/302(، وأسهل املدارك )577انظر: القوانني الفقهي ة البن ج ز ي  )ص  (8)
(، واملغن البن 2/750(، وشرح الفصول املهم ة )9/97مر اِن    )(، والبيان للع  8/133الكبري )
 (. 5/326(، واملبدع يف شرح املقنع )9/77ق دامة )



 808َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َ،ختَ أأَوَمَ،ةَ ابنَمَيَمهَ وَمَ:نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَودَ سعَأمَمَابنَ َةَأعَمبـ َرَممَأَ:ةأَرَماشَ العَمَةَألمَأَمسالَم)َ:قال
ََ:دَ جَموَم

َ َأمََولَ َقَميف  ََ(2()1)(.د َ لجَميَلَ اقَ البَموَمَ،صفَأالن َ َنتَ لبَ ل ََعمنهأ:َهللاَأَيَمضَ رَمَكرَ َبَميب 
َوَم) يَاقَ البَموَمَ،سَأدَأالسَ َد َ لجَمل َوَمَ،صفَأالن َ َنتَ لبَ ل ََ:نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَي َ لَ عَمَولَ َقَميف 

َ(4()3)(.ختَ لَألَ 

                                                           

جراًي على قاعدته يف أن  اجلد  حيجب اإلخوة، فتسقط األخت  ابجلد  ، ومل أقف له على  (1)
 إسناد يف هذه املسألة بعينها.

د  يق رضي هللا عنه: وهذه صورهتا على قول أيب بكر  (2)  الص  

   2 

1 بنت (405)

2

 1 

 1 ب جد 

                   أخت شقيقة أو ألب 
 

أخرج أثر عليٍ  رضي هللا عنه سعيد بن منصور يف سننه، ابب قول عمر يف اجلد    (3)
، 77رقم  1/54) وأخوات (، وابن أيب شيبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف ابنة وأخت وجدٍ 

(، والب يه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب كيفية 31253رقم  6/264عد ة وجدٍ  وابنة )
 (.12443رقم  6/409املقامسة بني اجلد   واإلخوة واألخوات )

 وهذه صورهتا على قول عليٍ  رضي هللا عنه:  (4)

   6 

1 بنت (406)

2

 3 

1 جد 

6

 1 

 2 ب أخت شقيقة أو ألب 
 



 809َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َوَم) َبَماقَ البَموَمَ،صفَأالن َ َنتَ لبَ ل ََ:نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَودَ سعَأمَمَابنَ َولَ َقَميف  َد َ اجلَمَيَمي
َ(2()1)(.انَ صفَمن ََختَ الَأوَم

َوَم) َبَماقَ البَموَمَ،صفَأالن َ َنتَ لبَ ل ََ:نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَيدَ زَمَولَ َقَميف  َختَ الَأوَمَد َ اجلَمَيَمي
َ.(5()4)((3)يَ يَمنثَـمالَأ//ََظ َ حَمَثلَأمَ  رَ كَملذَ لَ 

                                                           

أخرج أثر ابن مسعود رضي هللا عنه عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب فرض  (1)
(، وابن أيب شيبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف ابنة وأخت 19072رقم  10/270اجلد   )

، وأخوات عد ة وجدٍ  وابنة ) تاب (، والب يه ق يي يف السينن الكَبى، ك31248رقم  6/264وجدٍ 
 (.12444رقم  6/409الفرائض، ابب كيفية املقامسة بني اجلد   واإلخوة واألخوات )

 وهذه صورهتا على قول ابن مسعود رضي هللا عنه:  (2)

   2 2  ×2  =4 

1 بنت (407)

2

 1 2 

 جد 
 1 ب

1 

 1 أخت شقيقة أو ألب 
 

 أ(. 62)األنثيني وتلقى( بداية )ج/ (3)
هللا عنه ابن أيب شيبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف ابنة أخرج أثر زيد رضي  (4)

، وأخوات عد ة وجدٍ  وابنة )  (.31253رقم  6/264وأخت وجدٍ 
 وهذه صورهتا على قول زيد رضي هللا عنه:  (5)

   2 2  ×3  =6 

1 بنت (408)

2

 1 3 

 جد 
 1 ب

2 

 1 أخت شقيقة أو ألب 
 

 ب[129]أ/



 810َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ََةَألمَأَمسالَمَهَ ذَ هَمَىلقَمتأَوَم) َيهَ فَ َ،ةَ ثمَرمَوَمَفَملَ خَموَمَاتَممَمَيتَ مَمَ:الَأقَميَـأفَـمَةَ اَيَمعَمَالَأيف  ىَنثَمأَأم
ََ(1)واــفَألَماختـَم نَمَمَ(2)منهَأمَ وَم،َ/ثَملَأاَالثَـ هَمثـمَرَ نَوَمـمَمَمــنهَأمَ وَمَ،اهَمطَمسقَمأَمنَـمَمَمــنهَأمَ فَمَ:اهَماثَ ريَمَمَ يف 

َ.(سَمدَأاَالسَ هَمثـمَرَ نَوَممَمَمنهَأمَ وَمَ،عَمبَأاَالرَ هَمثـمَر َوَم
ََفَملَ اختَأَرَ كَممَذَميهَ فَ َ:الَأقَموَيَـأ)أَم نَمَمَمنهَأمَ وَمَ،صفَمالن َ َهَأثمَرَ نَوَممَمَمنهَأمَ فَمَ:هَ اثَ ريَمَمَ يف 

  (.سَمدَأالسَ َهَأثمَرَ نَوَممَمَمنهَأمَ وَمَ،عَمبَأالرَ َهَأثمَرَ نَوَممَمَمنهَأمَ وَمَ،ثَملَأالثَـ َهَأثمَر َوَم
  .خبالف غريه ،ربعةأه جيعلها من ن  عة ابن مسعود أليت مرب  ا مس   ّن  إ

  .(4)قاعدته ىعل زيد جرايً  (3)هللا عنه ما /قاله يرض ي   افعومذهب الش  
َ،خَ أمَوَمَ،مَ أأَوَمَ،ةَ أَمامرَمَيَمهَ وَمَ:ودَ سعَأمَمَابنَ َةَأعَمبـ َرَممَأَيضاَ أمََ:رَمشَمعَمَةَميَمادَ احلَمَةَألمَأَمسالَم)َ:قال

َخَ الَموَمَد َ اجلَمَيَميَبَماقَ البَموَمَ،ياقَ البَمَثَملَأثَـأَم َ لَأل َوَمَ،عَمبَأالرَ َةَ وجَملزَ ل َ ودَ سعَأمَمَابنَأَلَمعَمجَمَ،دَ جَموَم
َ.(6()5)(انَ صفَمنَ 

                                                           

 يف )د( )اختلف(. (1)
 أ(.154)ومنهم من( بداية )د/ (2)
 ب(. 140)قاله زيد( بداية )ب/ (3)
(، وفتح 2/772(، وشرح الفصول املهم ة )640انظر: الكايف البن اجملدي )ص  (4)

 (.  1/51القريب اجمليب )
أخرج أثر ابن مسعود رضي هللا عنه عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب فرض  (5)
 (.19075رقم  10/271اجلد   )

 وهذه صورهتا على قول ابن مسعود رضي هللا عنه: (6)
   4 

1 زوجة (409)

4

 1 
1 أم 

3

 1 ب 
 جد 

 ب
1 

  1 أخ شقيق أو الب 



 811َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ََىلقَمتأََهَ ذَ هَموَم) َينَ رَمكَمذَمَ،ةَ ثمَرَمالوَمَنَممَ َةَ عَمربَـمأمََيتَ مَمَ(1)فَملَ خَمَ:الَأقَميَـأفَـمَةَ اَيَمعَمَالَأيف 
َمَممَأسَمتَماقفَمَ،يَ يَمنثَـمأأَوَم اَذَمهَموَمَ،همَ سَمَدَ احَ وَمَل َ كَأل ََ،مَ سهَأأمََةَ عَمربَـمأَمىَلَمعَمَةَ ي َوَ لسَ مَابَ هَأينـَمبمََهَأالَموا
 .(ودَ سعَأمَمَابنَ َولَ ىَقَملَمعَم

 ،لة من اثن عشرألزيد رضي هللا عنهما فاملس تبعاً  افعي   ا على مذهب الش  م  أ
 .(3()2)ربعة وعشرينأمن  وتصحي 

ََ:دَ جَموَمَ،ختَ أأَوَمَ،ةَ أَمامرَمَيَمهَ وَمَ:ةَأعَمبـ َرَمالَأَ:رَمشَمعَمَةَميَمانَ الثَ َةَألمَأَمسالَم)َ:قال
َ َأمََولَ َقَميف  ََ.(5()4)(د َ لجَميَلَ اقَ البَموَمَ،عَأبَأالرَ  ةَ أمََرلمَمل ََ:نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَكرَ َبَميب 

                                                           

 يف )ب( )ميت خلف أربعة(. (1)
(، وفتح 2/775(، وشرح الفصول املهم ة )641انظر: الكايف البن اجملدي )ص  (2)

 (.  1/51القريب اجمليب )
 وهذه صورهتا على قول زيد رضي هللا عنه: (3)

   12 12  ×2  =24 
1 زوجة (410)

4

 3 6 
1 أم 

3

 4 8 
 جد 

 5 ب
5 

  5 أخ شقيق أو الب 
جراًي على قاعدته يف أن  اجلد  حيجب اإلخوة، فتسقط األخت  ابجلد  ، ومل أقف له على  (4)

 إسناد يف هذه املسألة بعينها.
د  يق رضي هللا عنه:وهذه صورهتا على  (5)  قول أيب بكر الص  

   4 
1 زوجة (411)

4

 1 
 3 ب جد 
                    أخت شقيق أو الب 



 812َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َوَم) يَاقَ البَموَمَ،صفَأالن َ َختَ لَأل َوَمَ،عَأبَأالرَ َةَ أمََرلمَمل ََ:نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَرَممَمعَأَولَ َقَميف 
َ.(2()1)(د َ لجَملَ 

َوَم) َبَماقَ البَموَمَ،عَأبَأالرَ َةَ أمََرلمَمل ََ:يدَ زَمَولَ َقَميف  َظ َ حَمَثلَأمَ َرَ كَملذَ ل ََختَ الَأوَمَد َ اجلَمَيَمي
َ.(4()3)(يَ يَمنثَـمالَأ

                                                           

مل أقف له على إسناد يف هذه املسألة، ومم ن نسب هذا القول لعمر رضي هللا عنه ابن   (1)
نش وريي 642اجملدي يف الكايف )ص   (.1/52يف فتح القريب اجمليب ) (، والش  

 وهذه صورهتا على قول عمر رضي هللا عنه: (2)

   4 

1 زوجة (412)

4

 1 

 1 ب جد 

1 أخت شقيق أو الب 

2

 2 
 

له من املقامسة وثلث الباقي  جراًي على قاعدته يف أن ه ي عطى اجلدي مع اإلخوة األحظ   (3)
 وسدس املال، وال حيجب اإلخوة، ومل أقف له على إسناد يف هذه املسألة بعينها.

 وهذه صورهتا على قول زيد رضي هللا عنه: (4)

   4 

1 زوجة (413)

4

 1 

 جد 
 ب

2 

 1 أخت شقيق أو الب 
 



 813َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

ََىلقَمتأََهَ ذَ هَموَم) ََ(1)فَملَ اختَأَةَ ثمَرَمالوَمَنَممَ َةَ ثَمالمَثمََ:لَأاقَميَـأفَـمَةَ اَيَمعَمَالَأيف  َعَمهَ اثَ ريَمَمَ يف  َىلَمم
َقَأفَماتَـ وَمَ،هَ وجَأأمََةَ ثَمالمَثَم َوا َمَ َةَملمَأَمسالَمَنَ أمََ(2)ىلَمعَم// َالَأيَمسأ َ َكَملَ ذَمل َوَمَ؛ةَ عَمربَـمأَمن  أي (ةَمعَمبـ َرَمت

ريع على مذهب زيد رضي فوالت   ،(3)ربعةأيف قول اجلماعة من  ا تصحي هن  أل ؛اجلماعة مرب عة
َ.(4)هللا عنه

ََ:دَ جَموَمَ،ختَ أأَوَمَ،وجَ زمَوَمَ،مَ أأََيَمهَ وَمَ:ةَأي َرَ كدَمالَمَ:رَمشَمعَمَةَمثَمالَ الثَ َةَألمَأَمسالَم)َ:قال
َ َأمََولَ َقَميف  َم َ لَأل َوَمَ،صفَأالن َ َوجَ لزَ ل ََ،ةَ تَ نَسَ مَ َةَألمَأَمسالَم :(5)نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَكرَ َبَميب 

ََ.(6)(د َ لجَميَلَ اقَ البَموَمَ،ثَألَأالثَـ 

                                                           

 يف )ب( )اختلفوا(. (1)
 ب(. 154)على أن ( بداية )د/ (2)
(، وشرح الفصول 6/89(، وروضة الط البني )6/587انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)
 (. 2/776املهم ة )
(، وفتح 2/776(، وشرح الفصول املهم ة )642انظر: الكايف البن اجملدي )ص  (4)

 (.  1/52القريب اجمليب )
ت  ابجلد  ، ومل أقف له على جراًي على قاعدته يف أن  اجلد  حيجب اإلخوة، فتسقط األخ (5)

 إسناد يف هذه املسألة بعينها.
د  يق رضي هللا عنه: (6)  وهذه صورهتا على قول أيب بكر الص  

   6 

1 زوج (414)

2

 3 

1 أم 

3

 2 

 1 ب جد 

                   بة أو ألأخت شقيق 
 

 [أ130أ/]



 814َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َوَم) َثمَممَ َحَ صَ تمََةَألمَأَمسالَمَ:(1)نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَرَممَمعَأَولَ َقَميف  َ،صفَأالن َ َوجَ لزَ ل ََ،ةَ يَمانَ ن
سَأدَأالسَ /َد َ لجَمل َوَمَ،(2)صفَأالن َ َختَ لَأل َوَم

(سَأدَأالسَ  م َ لَأل َوَمَ،(3)
(4).ََ

                                                           

مل أقف له على إسناد يف هذه املسألة بعينها، ومم ن نسب هذا القول لعمر  رضي هللا عنه  (1)
ي يف بر 8/131(، واملاورديي يف احلاوي الكبري )5/344ابن  عبد الَب   يف االستذكار ) ِن  (، والريو اي 

 (. 9/75(، وابن  ق دامة يف املغن )7/454املذهب )
ما ال قال املاورديي بعد أن نس ب هذا القول لعمر وابن مسعود رضي هللا عنهما: )ألهن 

(، وقال اجل ويني يف هناية املطلب ) (: )فر وي عن عمر مثل قول زيد 9/105ي فض  الن أمًّا على جدٍ 
ل األم  على اجلد  (، وقال ابن قدامة: )وجعلوا لألم   السيدس   إال مذهبه يف األكدري ة، وكان ال يفض  

لوها على اجلد  (.كي ال   ي فض  
(، وسعيد بن منصور 26رقم  32وقد أخرج سفيان الث وريي يف فرائضه، ابب يف اجلد   )ص 

(، وابن أيب ش يبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، 69رقم  1/51يف سننه، ابب قول عمر يف اجلد   )
ل أ مًّا على جدٍ  ) هيم الن خ عي   قال: كان (، عن إبرا31263رقم  6/268ابب من كان ال ي فض  
.  عمر وعبد هللا ال ي فض  الن أ مًّا على جدٍ 

ن ه يي يف هذه املسألة لعمر رضي هللا عنه هو مذهب ابن مسعود رضي هللا  وما ن س ب ه األ ش 
(، وعبد الر ز اق يف 11رقم  24عنه، أخرج ذلك سفيان الث وريي يف فرائضه، ابب األكدري ة )ص 

(، وابن أيب ش يبة يف مصن فه،  19074رقم  10/271تاب الفرائض، ابب فرض اجلد   )مصن فه، ك
رقم  6/262كتاب الفرائض، ابب يف زوج وأمٍ  وإخوة وجدٍ  فهذه اليت تسم ى األ كدري ة )

31240 .  ( من طريق إبراهيم الن خ عي  
 قوله: )النصف وللجد( ساقط من )د(. (2)
( بداية )ب/ (3)  أ(. 141)السيدس ولألم  
 وهذه صورهتا على قول عمر رضي هللا عنه: (4)

   6←8 
1 زوج (415)

2

 3 
1 أم 

6

 1 
1 جد 

6

 1 
1 بأخت شقيقة أو أل 

2

 3  
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َوَم) َتَ مَ َحَ صَ تمََةَألمَأَمسالَمَ:(1)نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَي َ لَ عَمَولَ َقَميف  َ،صفَأالن َ َوجَ لزَ ل ََ،ةَ سعَمن
(سَأدَأالسَ َد َ لجَمل َوَمَ،صفَأالن َ َختَ لَأل َوَمَ،ثَألَأالثَـ َم َ لَأل َوَم

(2).ََ
َوَم) َسَممَ َحَ صَ تمَ :(3)نهَأعَمَهللاَأَيَمضَ رَمَيدَ زَمَولَ َقَميف  َي َلَ عَمَقَأافَ وَميَـأَ،ينَمشرَ عَ وَمَةَ بعَمن َيف  َا

َرَ كَملذَ اَلَ مَمهَأينـَمبمََمهَأقسَ يَمفَـمَ،ةَ عَمربَـمأمََوَمهَأوَمَ،ختَ الَأَيبَمصَ نمَوَمَد َ اجلَمَيبَمصَ نمََعَأمَميَمَثأَ َ،ةَ سمَمالقَ 
ََةَ ثَمالمَثمََبَأضرَ تَمفَـم ،قَأافَ وَمالَيَـأوَمَحَ صَ الَيَمَةَ ثَمالمَىَثَملَمعَمَةَ عَمربَـمأمَوَمَ،يَ يَمنثَـمالَأَظ َ حَمَثلَأمَ  َةَ سعَمَتَ يف 

                                                           

رقم  24أخرج أثر عليٍ  رضي هللا عنه سفيان الث وريي يف فرائضه، ابب األكدري ة )ص  (1)
(، وابن 19074رقم  10/271(، وعبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب فرض اجلد   )11

دري ة أيب ش يبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف زوج وأمٍ  وإخوة وجدٍ  فهذه اليت تسم ى األ ك
(، والب  ي  ه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب الفرائض، ابب االختالف يف مسألة 31240رقم  6/262)

 (.12447رقم  6/411األكدري ة )
 وهذه صورهتا على قول عليٍ  رضي هللا عنه: (2)

   6←9 

1 زوج (416)

2

 3 

1 أم 

3

 2 

1 جد 

6

 1 

1 بة أو ألأخت شقيق 

2

 3 
 

أخرج أثر زيد رضي هللا عنه عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب فرض اجلد    (3)
(، وابن أيب ش يبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف زوج وأمٍ  وإخوة 19074رقم  10/271)

تاب (، والب  ي  ه ق يي يف السينن الكَبى، ك31240رقم  6/262وجدٍ  فهذه اليت تسم ى األ كدري ة )
( من طريق 12445رقم  6/409الفرائض، ابب كيفية املقامسة بني اجلد   واإلخوة واألخوات )

.  إبراهيم الن خ ع ي  
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َختَ لَأل َوَمَ،ةَ يَمانَ ثمَمَد َ لجَمل َوَمَ،ةَ تَ سَ َم َ لَأل َوَمَ،ةَ سعَمت ََوجَ لزَ ل ََ،ينَمشرَ عَ وَمَةَ بعَمسَمَ(1)ونَأكَأتَم
َ.(2)(ةَ عَمربَـمأَم

ََىلقَمتأََةَألمَأَمسالَمَهَ ذَ هَموَم) مَهَأدَأحَمأمََذَمخَمأمََ،ةَ عَمربَـمأمََةَ ثمَرَمالوَمَ(3)دَأدَأعَمَ:الَأقَميَـأفَـمَةَ اَيَمعَمَالَأيف 
َالثَ َذَمخَمأمَوَمَ،الَ الَمَثَملَأثَـأ َعَأابَ الرَ َذَمخَمأمَوَمَ،(4)ياقَ البَمَثَملَأثَـأَثَأالَ الثَ َذَمخَمأمَوَمَ،ياقَ البَمَثَملَأَثَـأاين 

(يَمقَ بمََ(5)ا/مَم
(6).َ

                                                           

 يف )ج( )يكون(. (1)
 وهذه صورهتا على قول زيد رضي هللا عنه: (2)

   6←9 9 9  ×3  =27 

1 زوج (417)

2

 3 3 9 

1 أم 

3

 2 2 6 

1 جد 

6

 1 
1  +3  =4 

8 

1 بأو أل أخت شقيقة 

2

 3 4 
 

 يف )ب( )فيقال: عدد من الورثة( بزايدة )من(. (3)
(، 27أي ثلث ابقي الباقي، وذلك بعد أخذ الز وج واألم   نصيبهما، فأصل املسألة ) (4)
، والباقي )6(، وثلثها )18( للز وج، والباقي )9ثلثها ) ( لألخت، والباقي 4(، وثلثها )12( لألم  

يغة أي )أخذ الث الث ثلث ابقي الباقي( ابن  اجملدي يف الكايف )ص ( للجد  ، وقد 8) عَب  هبذه الص  
راج الوه اج )ص 8/132(، وعَب  املاورديي يف احلاوي الكبري )636 يي يف الس   ( مبثل 314(، والز ركش 

 عبارة الش ارح أي )أخذ الث الث ثلث الباقي( ومرادهم واحد.
 ب(. 62/)ما بقي( بداية )ج (5)
راج الوه اج للز ركشي   )ص 8/132انظر: احلاوي الكبري ) (6) (، والكايف البن 314(، والس  

 (.1/380(، وهناية اهلداية )636اجملدي )ص 
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َعَمذَمهَموَم) َوَمهَأوَم،َ/ةَ سعَمت ََوجَ لزَ ل ََ،ينَمشرَ عَ وَمَةَ بعَمنَسَممَ َةَميضَمرَ الفَمَنَ لَمَ؛يدَ زَمَولَ ىَقَملَما
وَمهَأوَمَ،ةَ تَ سَ َم َ لَأل َوَمَ،(1)يعَ مَ اجلَم/َثَألَأثَـأ

وَمهَأوَمَ،ةَ عَمربَـمأمََختَ لَأل َوَمَ،ياقَ البَم ثَألَأثَـأَ(2)
َثَألَأثَـأَ(3)

َ(.ياقَ البَمَوَمهَأوَمَ،ةَ يَمانَ ثمَمَد َ لجَمل َوَمَ،ياقَ البَم
َرَمنهَمعَمَلَمأَمسَمَانَمروَممَمَبنَمَكَ لَ الَمَبدَمعَمَنَ لَمَ؛ةَمي َرَ كدَمالَمَتَ يَمسأ َ وَم) َ:هَألمََالَأقَميَـأَالَ جَأا

رَأكدَمأَم
َ.(5)(يهَ لمَإَ تَبَمسَ نَأفَـمَ،ايهَمفَ َأَمخطَمأَمفَمَ،(4)

                                                           

( بداية )د/ (1)  أ(. 155)اجلميع ولألم  
 يف )د( )وهي(. (2)
 يف )د( )وهي(. (3)
دمر (4) ، سيد خلم وشيخها مبصر، شهد فتح مصر هو  هوَالمك  م يي بن مح  ام بن عامر الل خ 

، وكان ذا دين وفضل وفقه يف الد  ين، وجالس الص حابة، وروى عنهم، قتله مروان  وأبوه، وكان علوايًّ
 ه.65بن احلكم بعد استيالئه على مصر سنة 

ث، وهو قسم املخ ض ر مني الذين أورده احلافظ ابن حجر يف كتابه اإلصابة يف القسم الث ال
أدركوا اجلاهلية واإلسالم، ومل جيتمعوا ابلن ب   صل ى هللا عليه وسل م، وال رأوه، سواء أسلموا يف حياته 
أم ال، وهؤالء ليسوا أصحابه ابت  فاٍق من أهل العلم ابحلديث كما قاله احلافظ رمحه هللا، انظر: 

 (. 1/156اإلصابة )

 1/171(، وحسن احملاضرة يف َتريخ مصر والقاهرة )486رقم  1/353) انظر: اإلصابة
 (. 2/6(، واألعالم للز  ر كلي   )17رقم 

ر  د  قال احلافظ ابن حجر: )إن كان قول األ ع م ش حمفوظاً فلعل  عبد امللك طرحها على األ ك 
د ر هذا كما تقد   ي  عبد امللك قدْياً، وعبد امللك يطلب العلم ابملدينة، وإال فاأل ك 

م ق ت ل قبل أن ي ل 
 اخلالفة(.
(، وابن أيب ش يبة يف 10رقم  24أخرجه سفيان الث وريي يف فرائضه، ابب األكدري ة )ص  (5)

رقم  6/263مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف زوج وأمٍ  وإخوة وجدٍ  فهذه اليت تسم ى األ كدري ة )
31243.) 

 ب[130]أ/
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(ةأَرَمكدَمأَماَاسهَمَةَأيتَمالَمَتَ انَمكَمََ:يلَمقَ وَم)
(1()2).َ

َكَمهَمنَـ لَمَكَملَ ذَمتَبَميَمسأ َ َ:يلَمقَ وَم) َختَ لَأل ََضَأفرَ الَيَمَهَأنَ لَمَ؛(3)هَأصلَمأمََيدَ ىَزَملَمتَعَمرَمدَ ا
َإ ََد َ اجلَمَعَممَم  .(ةَ لمَأَمسالَمَهَ ذَ َهَمالَيف 

ه مجع سهام الفرض ن  إف يضاً أو  ،(4)عال هذهأو  ،عيل مسائل اجلد   ه ال ي  ن  أي وأل
 .(5)وجهأالثة رت مذهبه من هذه الث  فقد كد   ،عصيبفقسمها على الت  

  .(7)ةي  ر  كد  أال  ،(6)رةً مكد   / وعلى هذا ينبغي تسميتها :قيل
  .(8)خوةواإل يف ابب اجلد    لة مستوىفً أم الكالم على هذه املسوقد تقد  

                                                           

 يف )د( )أكدرية(. (1)
(، واإلنصاف للم رد اوي   5/325(، واملبدع يف شرح املقنع )6/415انظر: حتفة احملتاج ) (2)

(7/306.) 

راج الوه اج )ص  يي: )وقيل: امرأة كانت يقال هلا: أكدري ة( الس    (.312وقال الز رك ش 
اليت  قال ابن أيب ش يبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب يف زوج وأمٍ  وإخوة وجدٍ  فهذه (3)

ا 31243رقم  6/263تسم ى األ كدري ة ) ر سفيان: إّن  (: )قال وكيع: وكن ا نسمع قبل أن يفس  
 مس  يت األكدري ة ألن  قول زيد تكد ر فيها، مل يفش قوله(.

 يف )د( )هذه املسألة أيضاً(. (4)
، واملغن (637(، والكايف البن اجملدي )ص 4/473انظر: االختيار لتعليل املختار ) (5)

 (.5/325(، واملبدع يف شرح املقنع )9/75البن قدامة )
 ب(. 141)مكد  رة ال أكدري ة( بداية )ب/ (6)
راج الوه اج للز ركشي   )ص  (7)  (. 4/154(، ومغن احملتاج )312انظر: الس  
 (.500انظر: )ص  (8)
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ََعاَيويَأ َمنَوجه خذ أ ،ربعة من الورثةأوهو  :فغري ما ذكره املصن    (1)خرآبا
الث نصف ذلك خذ الث  أو  ،اِن نصف ذلك اجلزءخذ الث  أو  ،من املال حدهم جزءاً أ

 مي خذت األأو  ،ربعةأخت واأل ،خذ مثانيةأ اجلد   ن  إف ،جزاءابع نصف األخذ الر  أو  ،اجلزئني
نصف ما حصل  (3)ووه ،وج تسعةخذ الز  أو  ،(2)وهي نصف ما حصل هلما ،ةست  
 .(4)هلم

  :ف منها ثالثةذكر املصن    ،قوالأفيه سبعة  ؟ةكدري  ألة أيت املسمس     ومل   
 .(5)ائليت ابسم الس  ا مس    ّن  إ :ابعوالر  

 .(6)ابسم زوج امليتة :واخلامس
 مث   ،صفعطاها الن   أه ن  إف ؛خت مرياثهاعلى األ (8()7)ر/كد   اً ديز  ن  أ :ادسوالس  

  .(9)اسرتجعه منها
                                                           

 يف )د( بدون )آخر(. (1)
 حصل( ساقط من )ب(. ما نصف وهو تسعة الزوج قوله: )هلما وأخذ (2)
 يف )ج( و )د( )وهي(.  (3)
راج الوه اج للز ركشي   )ص  (4) (، ومغن احملتاج 1/380(، وهناية اهلداية )314انظر: الس  

(4/155.) 
راج الوه اج للز ركشي   )ص  (5) (، وشرح الفصول 312أي أن  الس ائل امسه أكدر، انظر: الس  
 (. 1/378اية اهلداية )(، وهن2/747املهم ة )
راج الوه اج للز ركشي   )ص  (6) (، وشرح الفصول 312أي أن  الز وج امسه أكدر، انظر: الس  
 (.1/378(، وهناية اهلداية )2/747املهم ة )
 يف )د( )أكدر(. (7)
 ب(. 155)أكدر على( بداية )د/ (8)
(، 6/26، وهناية احملتاج )(4/154(، ومغن احملتاج )6/415انظر: حتفة احملتاج ) (9)

 (. 5/325واملبدع يف شرح املقنع )
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 .(2)وكثرة اختالفهم ،حابة فيهاقوال الص  دير /ألتك :(1)ابعوالس  
َتأقسممَ ةَأيَ ونَ مَأأالَمَ:رَمشَمعَمَةَمعَمابَ الرَ َةَألمَأَمسالَم)َ:قال ،َلم ،َومابنـمتمان  َأمبـمومان  الّت  كمةأََ(3):َومه يم

َمماتمت َلَم(5)الب نتميَ َ(4)إ حدمى حمّت  َممأمأون ي ة ؛ يمت َسأ   َالمسأملمة ، َيف  َممن َومخمل فمت َنَ ،
َيَـأأمََادَمرَمأمََ(6)ونَممَأأالَم َموَ ن َالقَملَمعَم الَ جَأرَمَل  َ،(7)مثكأََبنَأيمَيَمَهَألمََفَمصَ وَأفَـمَء ،اضَمى
َدَممَ لَمفَـمَ،هأَرَمحضَماستَمفَم َثكأََبنَأيمَيَمَيهَ لَمعَمَلَمخَما َهأَرَمحقَماستَمَ-َلقَ الَمَيمَممَ ذَمَانَمكَمومََ-م

ََمَملَ عَمفَـمَ،ونَأمَأأالَم َسَمَيَمنَ ؤمَ الَأَريَممَ أمَََيَمَ:الَمقَمفَـمَ،يمَيَمذمل كم َكَمإ ََلن  َيَاللمَ عَ َصدَأالقَمَانَمن

                                                           

 يف )ب( )الس ابعة(. (1)
(، وشرح 639(، والكايف البن اجملدي )ص 6/490انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (2)

 (.1/378(، وهناية اهلداية )2/747الفصول املهم ة )
 يف )د( )مل يقسم(. (3)
 البنتني(.يف )د( )أحد  (4)
 يف )ب( )االبنتني(. (5)
، أمري  المأمأون: (6) يي هو أبو العب اس عبد هللا بن هارون الر شيد بن حمم د املهدي، الع ب اس 

ث م 170املؤمنني، ولد سنة  ه، مسع من ه ش يم وأيب معاوية الض رير وغريمها، وروى عنه حيىي بن أ ك 
 ه. 218وغريمها، تويف سنة  وجعفر بن أيب عثمان الط ي السيي 

(، 238رقم  2/235(، وفوات الو ف  ي ات )72رقم  10/272انظر: سري أعالم النيبالء )
 (.6519رقم  17/349والوايف ابلو ف  ي ات )

ثمم (7) َأمك  َبن َيي َحمم د َأبو يم يي، األ س ي  د يي، املر و ز يي، مث   هو بن حمم د بن ق ط ن الت م 
اد يي  ه، صاحب كتاب الت نبيه، مسع من ابن املبارك وسفيان بن ع ي  ي نة وغريمها، 159، ولد سنة الب غد 

م ذ يي وأبو حامت وغريمها، تويف سنة   ه.242وحد ث عنه الرت  

(، وهتذيب 1رقم  12/5(، وسري أعالم النيبالء )793رقم  6/147انظر: و ف  ي ات األعيان )
 (.311رقم  11/179الت هذيب )

 أ[131]أ/
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َيقَ لَ خَم تحن( َالَمقَمفَـمَ،ةَ لمَأَمسالَمَهَ ذَ نَهَمعَمَهَألمَأَمسَمفَم) القضاة والعم ال إال ابلفرائض (1)وال مت 
َعَمقَمَهَأن َأمََونَأمَأأالَمَمَملَ عَمفَـمَ،ةَ أَمامرَمَوَ أمََلَ جَأرَمَلَأوَ الَمَيتَأالَمَيَمنَ ؤمَ الَأَريَممَ أمَََيَمَ:يمَيَم َفَمرَمد

ور ويَ(ةَملمَأَمسالَم
ءم(اضَمالقَمَهَأدَملَ قَمفَـم)أن ه قال له: إذا عرفت الفرق عرفت اجلواب  (2)

(3).َ
َكَمإ ََةَألمَأَمسالَمَهَ ذَ هَموَم) َ،يَمسَ خَموَمَةَ عَمربَـمأَمنَمَ َانَ تمَلمَأَمسالَمَحَ صَ تَمفَـمَالَ جَأرَمَلَأوَ الَمَيتَأالَمَانَمن

َكَمإ َوَم ََدَ اجلَمَثَ رَ يمََ(4)لَم/َةَ أَمامرَمَتَ انَمن نَمَ َانَ تمَلمَأَمسالَمَحَ صَ تَمفَـمَ،م َ أَأوَبأَأمََهَأنَ لَمَ؛ةَ يَمانَ الثَ َةَ لمَأَمسَالَميف 
 .(هماَ سَمَرَمشَمعَمَةَميَمانَ ثمَم

 ل رجالً و  ذا كان امليت األإه ن  أل الش افعي؛ هو مذهب (5)ذإ ؛أي على مذهب زيد
ذا ماتت إف ،م    بوين سهواحد من األ ولكل    ،بنت سهمان لكل    ،ةلة من ست  أفاملس

 ،بيهاأبو أوهو  ،(7)اة /وجدًّ د      وج تاً    خأت   ف د خل      ني فق    ن سهم    البنتني ع (6)دى    حإ
خت على واأل والباقي وهو مخسة بني اجلد    ،دسة السي للجد   ،ةلتها من ست  أصل مسأف

وسهامها توافق  ،مثانية عشر (8)كنتة فاضرب ثالثة يف ست   ،وال يوافق ثالثة ال يصحي 
وىل لة األأاملس (9)يف/ لتهاأ/فاضرب نصف مس ،نصافلتها ابألأمس

                                                           

 ابلفرائض( ساقط من )ج( و )د(. إال والعمال قوله: )وال متتحن القضاة (1)
 اجلواب( ساقط من )ج( و )د(. عرفت الفرق عرفت إذا له قال قوله: )وروي أنه (2)
(، 6/589(، والش رح الكبري للر افعي   )4/534انظر: االختيار لتعليل املختار ) (3)

 (.361والت هذيب للك لو ذ اِن   )ص 
 أ(.142)مل يرث( بداية )ب/ (4)
 يف )د( )مذهب زيد وهو مذهب(. (5)
 يف )د( )أحد البنتني(. (6)
 أ(. 156)وجدًّا وهو( بداية )د/ (7)
 يف )ج( )يكن(. (8)
 أ(. 63)يف املسألة( بداية )ج/ (9)

 ب[131]أ/
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 (2)اثنا م   ولأل ،خت ثالثة وعشرونولأل ،تسعة عشر للجد    ،ربعة ومخسنيأ (1)كنت
 .(3)عشر

وهو غري  ،م ٍ أل اة وجدًّ وجد   ختاً أانية فت الث  ة فقد خل  أل امر و  ن كان امليت األإو 
وىل لة األأاملس ن  أل ؛لتان من مثانية عشرأاملس فتصحي  ،ختاً أة و الورثة جد   ىفتبق ،وارث
انية لة الث  أواملس ،بوين سهمواحد من األ ولكل    ،بنت سهمان لكل    ،ةت من ست  صح  

فاضرب  ،نصافلتها موافقة ابألأوبني سهامها ومس ،وسهامها اثنان ،ةصلها من ست  أ
خت من فلأل ،مثانية عشر (4)بلغتة اضرب ثالثة يف ست   ،وىلأللة األتها يف املسأق مسف  و  

انية وهلا من الث   ،ةيكون ست   (5)وىل وهو ثالثةلة األأق املسف  وىل سهمان مضروابن يف و  األ
 ،ة    فيكمل هلا تسع ،ة   ثالث (6)كونتة وهو واحد   ق سهام امليتف  ثالثة مضروبة يف و  

                                                           

 يف )ج( )يكن(. (1)
 يف )ب( و )د( )اثن عشر(. (2)
 وصورهتا: (3)

 اجلامعة 1    9   

   6   6 6  ×3  =18 6  ×9  =54 

 بنت (418)
2

3

 
                                     ت 2

 أخت 2 بنت 
 5 ب

5 18  +5  =23 

1 أب 

6

 19=  10+ 9 10 أب األب 1 

1 أم 

6

1 أم األب 1 

6

 1 3 9  +3  =12 
 

 يف )ج( )يبلغ(. (4)
 يف )د( )وهو يكن ستة(. (5)
 )يكن(.يف )ج( )يكون(، ويف )د(  (6)
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ة      انين الث       وهلا م ،ة       ثالث (2)ون     ة يك       يف ثالث (1)روب     /مض م   وىل سهة من األد     وللج
وىل سهم مضروب يف ثالثة من األ وللجد    ،ربعةأيكمل هلا  ،(3)بواحد/ د     د يف واح     واح

 .(5)سهمان لبيت املال (4)ىيبق ،يكون ثالثة
بذكر  (6)سال أب ،رخ  أ  بات وللفرضيني ملق   ،ف على هذه املسائلوقد اقتصر املصن   

ال ؤ ثر يف الس  والن   مظالباب ابلن   اكثر الفرضيون يف كتبهم من هذأوقد  ،هري منهاالش  
 واجلواب.

                                                           

 ب(. 142)مضروب يف( بداية )ب/ (1)
 يف )د( )يكن(. (2)
 ب(. 156)بواحد يكمل( بداية )د/ (3)
 يف )ب( )فيبقى( بزايدة الفاء. (4)
 وصورهتا: (5)

 اجلامعة 1   3   

   6   6 6  ×3  =18 

 بنت (419)
2

3

 
                            ت 2

1 أخت 2 بنت 

2

 3 6  +3  =9 

1 أب 

6

 3                   أب األم 1 

1 أم 

6

1 أم األم 1 

6

 1 3  +1  =4 

 2 2 ب بيت املال                   بيت املال 
 

 يف )د( )ال أبس هبا وبذكر الش هري(. (6)
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 :باتفمنَاللقَ 
زوجة  (3)وأ ،(2)بوانأوهو زوج و  :(1)اوينيان الغر  ويسم   ،تنيلتا العمري  أمس

 .(6)فيهما عمر رضي هللا عنه ىل من قضو  أ ن  تني ألابلعمري   (5)اتبا لق   ّن  إو  ،(4)بوانأو 
                                                           

 لق  بتا ابلغر اوين لشيوعهما وشهرهتما تشبيهاً هلما ابلكوكب األغر  .  (1)

 (.4/143(، ومغن احملتاج )2/744)انظر: شرح الفصول املهم ة 
 وصورهتا: (2)

   6 

1 زوج (420)

2

 3 

1 أم 

3

 1 ب 

 2 ب أب 
 

 يف )د( )وزوجة وأبوان(. (3)
 وصورهتا: (4)

   4 

1 زوجة (421)

4

 1 

1 أم 

3

 1 ب 

 2 ب أب 
 

 يف )ب( و )ج( و )د( )لقبا ابلعمريتني(. (5)
أخرج أثر عمر رضي هللا عنه سعيد بن منصور يف سننه، كتاب والية العصبة، ابب  (6)

(، وابن أيب ش يبة يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب 6رقم  1/37مرياث امرأة وأبوين وزوج وأبوين )
(، والب  ي  ه ق يي يف السينن الكَبى، كتاب 31057رقم  6/241يف امرأة وأبوين من كم هي؟ )

( من طريق إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود 12299رقم  6/373ابب فرض األم   )الفرائض، 
 رضي هللا عنه.
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م ٍ ختان ألأو  م ٍ أب و ختان ألأو  مٌّ أو  (1)وهي زوجة :ةن  م  ث  امل :ومنها /
وولد ال يرث  (2)

 .(3)فيها مثانية مذاهب ن  أل ؛و قتلأ لرق ٍ 
 .(6()5)عشر ىل سبعةإوتعول  ،من اثن عشر (4)وهو قول اجلمهور هي :حدهاأ

                                                           

 يف )د( )وهي زوج وأم وأختان من أب وأم وأختان ألب وأختان ألم(. (1)
 )ألمٍ ( ساقطة من )ب(. (2)
البن  (، والكايف6/89(، وروضة الط البني )6/587انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)

 (. 2/769(، وشرح الفصول املهم ة )633اجملدي )ص 

هذه املذاهب هي: أربعة أقوال البن مسعود، وقوالن البن عباس، وقول ملعاذ، وقول 
اجلمهور، وهذه املسألة مل أقف هلا على إسناد يف املصادر احلديثي ة، ولعل هم قاسوها على ما نقل من 

أبن  من ال يرث حي  ج ب، والقول بعدم الر د  ، والقول بعدم أقواٍل عن بعض الص حابة: كالقول 
 ح جب األم   من الثيلث إىل السيدس ابألخوات. 

 يف )ب( )وهي( بزايدة الواو.  (4)
(، والكايف البن 6/89(، وروضة الط البني )6/587انظر: الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (5)

 (.2/282(، وهناية اهلداية )2/769ة )(، وشرح الفصول املهم  631اجملدي )ص 
 وصورهتا على قول اجلمهور: (6)

   12←17 

1 زوجة (422)

4

 3 

1 أم 

6

 2 

2 أختان شقيقتان 

3

 8/4 

1 أختان ألم 

3

 4/2 

                   ولد رقيق أو قاتل 
 

 أ[132]أ/
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الفاضل عن  ن  أنكار العول إعلى  اس رضي هللا عنهما تفريعاً قول ابن عب   :اِنالث  
ربعة أمن  فتصحي  ،(1)بوينوهو ثالثة لولدي األ م   وولدي األ م   وجة واألفرض الز  
 .(2)وعشرين
 بني م   ة واأل    وجرض الز      ن ف  ل ع    الفاض ن  أ    اً يضأاس ن ابن عب      ع :الثالث  

 .(6()5)نيسبعمن اثنني و  فتصحي  ،(4)ثالاثً أ م   بوين وولدي األاأل (3)ولدي/
                                                           

ج ب من فرض إىل فرض مقد م على من  (1) بناًء على تفسري قوله يف العول أبن  من حي 
جبان من فرض إىل تعصيب فينقص من  ج ب من فرض إىل تعصيب، واألختان الش قيقتان حي  حي 

 (.336نصيبهما دون البقي ة، انظر: )ص 
 ه العول:وصورهتا على قول ابن عب اس رضي هللا عنهما تفريعاً على إنكار  (2)

   12 12  ×2  =24 
1 زوجة (423)

4

 3 6 
1 أم 

6

 2 4 
 6/3 3 ب أختان شقيقتان 
1 أختان ألم 

3

 4 8/4 
                             ولد رقيق أو قاتل 

 أ(.157)ولدي األبوين( بداية )د/ (3)
رمان مقد م على من  (4) ج ب حجب ح  بناًء على تفسري قوله يف العول أبن  من ال حي 

ج ب، في قد م الز وج واألمي، وت ؤخ ر األختان الش قيقتان واألختان ألمٍ ، في نقص من حظ  هن  بقدر  حي 
 (.335نصيبهن ، انظر: )ص 

 يف )ج( )اثنني وتسعني( وهو خطأ. (5)
 وصورهتا على القول اآلخر البن عب اس رضي هللا عنهما: (6)

   12 12  ×3  =36 36  ×2  =72 
1 زوجة (424)

4

 3 9 18 
1 أم 

6

 2 6 12 
2 أختان شقيقتان 

3

 ب 
7 

14 28/14 
1 أختان ألم 

3

 14/7 7 ب 
                                      ولد رقيق أو قاتل 
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ا ال هن  أعلى  لث تفريعاً الثي  م   لأل ن  أ (1)عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه :ابعالر  
 .(3)ىل تسعة عشرإفتعول  ،(2)خوةال ابإلإب ج  حت  

م   سقاط ولدي األإعن ابن مسعود رضي هللا عنه  :اخلامس
(4)، 

                                                           

مل أقف له على إسناد، ومم ن حكى هذ القول عن معاذ رضي هللا عنه الر افعيي يف الش رح  (1)
(، 2/282(، وزكراي األنصاريي يف هناية اهلداية )6/89(، والن ووي يف الروضة )6/588الكبري )

نش وريي يف فتح القريب اجمليب )  (.1/25والش  
(: )وروي عن معاذ أنه قال: ال 66، 65ة )ص قال البقري يف حاشيته على شرح الرحبي (2)

يردها عن الثلث إال اإلخوة الذيكور، أو الذكور مع اإلانث وأما األخوات الصرف فال يرددهنا عنه؛ 
 ألن اإلخوة مجع ذكور واإلانث اخللص ال يدخلن يف ذلك(.  وم ن يف املسألة كليهن  إانث.

 ي هللا عنه:وصورهتا على ما روي عن معاذ بن جبل رض (3)

   12←19 

1 زوجة (425)

4

 3 

1 أم 

3

 4 

2 أختان شقيقتان 

3

 8/4 

1 أختان ألم 

3

 4/2 

                   ولد رقيق أو قاتل 
 

أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه، كتاب الفرائض، ابب يف امرأة تركت زوجها وإخوهتا   (4)
( من طريق إبراهيم وفيه: )وقضى فيها عبد هللا 31188رقم  6/255ألم  ها أحراراً وهلا ابن مملوك )

ابنها أن  لزوجها الريبع سهم ونصف، وأن  ابنها حيجب اإلخوة من األم   إذا كان مملوكاً، وال يرث 
 شيئاً، وحيجب الز وج، وأن  الث الثة أرابع الباقية للعصبة(.
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 .(1)ىل ثالثة عشرإوتعول 
 .(5()4)بوينسقاط ولدي األإ (3)يضاً أابن مسعود  (2)عن: /ادسالس  

                                                           

 وصورهتا على قول ابن مسعود رضي هللا عنه: (1)
   12←13 

1 زوجة (426)

4

 3 
1 أم 

6

 2 
2 أختان شقيقتان 

3

 8/4 
                   أختان ألم 
                    ولد رقيق أو قاتل 

 أ(. 143)عن ابن مسعود( بداية )ب/ (2)
 يف )ب( )عن ابن مسعود سقوط ولدي(. (3)
 مل أقف له على إسناد. (4)

عن ابن مسعود رضي  -أي إسقاط ولد األبوين دون ولد األم  -ومم ن حكى هذه الرواية 
نش وريي يف فتح القريب )  (.153(، والك لو ذ اِني يف الت هذيب )ص 1/65هللا عنه الش  

 وصورهتا على قول آخر البن مسعود رضي هللا عنه: (5)
   12 

1 زوجة (427)

4

 3 
1 أم 

6

 2 
                   أختان شقيقتان 
1 أختان ألم 

3

 4/2 
                   ولد رقيق أو قاتل 
 3 ب عاصب 
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 .(3()2)والباقي للعصبة ،(1)نفني مجيعاً سقاط الص   إ يضاً أعنه  :ابعالس  
:ع  اف  قال الر   ،يضاً أعنه  :امنالث    (4)ن  أعلى  من تفريعاً ة الثي أللمر  ن  أ ،شهروهو األ) يي

                                                           

 4/1908أخرج الد ارميي يف سننه، كتاب الفرائض، ابب يف اململوكني وأهل الكتاب ) (1)
( عن إبراهيم أن  عليًّا وزيدًا قاال اململوكون وأهل الكتاب ال حيجبون وال يرثون، وقال 2940رقم 

جبون وال ي ر ثون.    عبد هللا: حي 
 تنبيه:َ (2)

(، وروضة الط البني 6/588قوله: )والباقي للعصبة(، هكذا جاء يف الش رح الكبري للر اف ع ي   )
 (. 3/26(، وأسىن املطالب )2/771(، وشرح الفصول املهم ة )6/90)

(: )والباقي لالبن( وهو خطأ، ألن  االبن حمجوب 2/282وجاء يف كتاب هناية اهلداية )
ا املقصود ابلعاصب هنا غري االبن. مبانع من موانع اإلرث، فال  يرث، وإّن 

( ببيت املال، ومث ل له الك لو ذ اِني يف الت هذيب 632وقد مث ل له ابن اجملدي يف الكايف: )ص 
.154)ص   ( ابلعم  

 وصورهتا على قول اثلث عن ابن مسعود رضي هللا عنه: (3)

   12 

1 زوجة (428)

4

 3 

1 أم 

6

 2 

                   أختان شقيقتان 

                   أختان ألم 

                   ولد رقيق أو قاتل 

 7 ب عاصب 
 

 )أن ( ساقطة من )د(.  (4)
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 ،ربعة وعشرينأ لة منأفتكون املس ،(1)م  وجة واألوالد حيجب الز  ن ال يرث من األم  
 .(3)(ة ابن مسعود رضي هللا عنهى ثالثيني  ذلك تسم  لو  ،(2)ثنيحد وثالأىل إوتعول 

اس ابن عب   يصلأ أحد ضا تنقهن  أل ؛م ٍ خوان ألأو  مٌّ أزوج و  يوه :ةض  اق  الن   :ومنها
عطاها أن إو  ،لث لزم العولالثي  (5)عطاها/أ نه إن  أل ؛(4)هللا عنهما رضي

                                                           

رمان. (1) جب حجب نقصان ال ح   أي أن ه حي 

رقم  10/279أخرج عبد الر ز اق يف مصن فه، كتاب الفرائض، ابب من ال حيجب )
جبون األم ، 19102 ( عن إبراهيم هو الن خعيي قال: قال عبد هللا: )اإلخوة اململوكون والن صارى حي 

ا حتجب املرأة ، و  الزوج ، واألمي، وال يرثون، قال الث وريي يف هذا احلديث عن األ عم ش عن إبراهيم: وإّن 
جب غريهم(.   وال حي 

 وصورهتا على القول املشهور عن ابن مسعود رضي هللا عنه: (2)

   24←31 
1 زوجة (429)

8

 3 
1 أم 

6

 4 
2 أختان شقيقتان 

3

 16/8 
1 أختان ألم 

3

 8/4 
                    ولد رقيق أو قاتل 

 (.6/588الش رح الكبري للر اف ع ي   ) (3)

 (. 2/768(، وشرح الفصول املهم ة )633وانظر: الكايف البن اجملدي )ص 
 يقصد أبصل ي   ابن عب اس رضي هللا عنهما: (4)

 (.335، 334األصل األو ل: أن ه ال يرى العول، انظر: )ص 

ا بثالثة فما فوق،  واألصل الث اِن: أن ه ال حيج ب األم  من الثيلث إىل السيدس ابألخوين، وإّن 
 (. 228انظر: )ص 

 أي أعطى األم .  (5)

 ب[132]أ/
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ا ّن  إو  ،اسم ابن عب  اي  أيف  (2)/املسألة ومل حتدث هذه ،(1)خويندس لزم احلجب أبالسي 
ويف هذا القدر   ،ىل غري ذلك من املسائلإ ،(3)خوينوالباقي لأل ،حدثت بعد وفاته

 .(4)فايةك  
                                                           

قال الر اف ع يي: )لكن قيل: إن  الص حيح على قياس قوله أن  الباقي لألخوين( الش رح الكبري  (1)
(6/589 .) 

 (.2/756(، وشرح الفصول املهم ة )6/91وانظر: روضة الط البني )

 -أي األم  -السيدس  إىل حي  ط   ال أن يف عب اس ابن بقول أخذ ومن حنن وقال ابن حزم: )وأم ا
  الت وفيق: تعاىل وابهلل فيها فصاعداً، فجوابنا اإلخوة من بثالثة إال

، األختان حال، وأم ا كل    ويف وجه، بكل    يراثن واألم   الز وج أن    يراثن، ال وقد يراثن فقد لألم  
 جيوز وال وأبداً، حال كل    يف املرياث له أوجب تعاىل هللا أن   من يقني على حنن من منع جيوز فال

 استيفائه وبعد توريثه وجوب من يقني على حنن من توريث بعد إال يرث ال وقد يرث قد من توريث
 مل شيء يفضل مل وإن يرث، ال قد الذي أخذه شيء عنه فضل فإن عليه، له تعاىل هللا نص   ما

 فللز وج برهان، بال ابلد عوى القرآن خمالفة أو هذا، إال املكل ف وسع يف ليس إذ شيء، له يكن
 هلم يبق   مل إذ غريه، لألم    لإلخوة فليس السيدس، إال يبق   فلم ابلقرآن، الثيلث ولألم    ابلقرآن، الن  صف

 (.8/284الت وفيق( احملل ى ) تعاىل وابهلل سواه
 ب(.63)املسألة يف( بداية )ج/ (2)
 وصورهتا:  (3)

   6  6 6  ×2  =12 

1 زوج (430)

2

 3 1

2

 3 6 

1 أم 

6

 1 1

3

 2 4 

1 أخوان ألم 

3

 2/1 1 ب 2/1 

 على قول ابن حزم ومن أخذ بقول ابن عب اس على قول اجلمهور  
  
 يف )د( زايدة )وهللا أعلم(.  (4)
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َالعمو يص( بأ َ)ابم
ع و يص أي شديد، وكلمة ع و ص اء أي  (1)معىن الع و ي ص: املشكل، يقال: /كالم

شديدة، ويقال: أصابت القوم ع و ص اء أي شد ة، واع ت اص  عليه الش يء ي  ع ت اص إذا 
إذا أدخل عليه من  (2)أشكل فلم يهتد  إىل جهة الص واب فيه، وأ ع و ص  فالن خلصمه

 .(4)عليه املخرج منه (3)ا ع س راحلجج م
 ولذلك مس   ي  هذا الباب: ابب الع و يص؛ ل م ا فيه من املسائل املشكلة الش اقة. 

أبوااًب ثالثة؛ ألن  اإلشكال إم ا يف جهة  -رمحه هللا تعاىل  -وقد قس مه املصن  ف 
كل  قسم من   اإلرث وبيان مقداره، أو يف جهة األنساب والقراابت، أو فيهما، فجعل  

 .(5)األقسام يف ابب من األبواب

                                                           

 ب(.157)كالم عويص( بداية )د/ (1)
 يف )د( )خبصمه( وهو موافق ملا يف كتب املعاجم. (2)
 يف )ب( )ما عز  عليه(. (3)
، 18/49(، وَتج العروس )59، 7/58(، ولسان العرب )3/52انظر: هتذيب الليغة ) (4)

50.) 
 أ(.88انظر: األنوار البهي ة )ل/ (5)
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َالو ل: يف املسائل العويصة من جهة املرياث، وحنن نقتصر على حل    الباب
 ألفاظها، وتبيني مشكلها، دون ما ات ضح معناه، وظهر فحواه.

:َأموَ َ(1)قال:َ/)قمالَم َل ممر يض  يح  :َب ماَأأوص ي؟َصمح  ،َفـمقمالم ،َص  كم َجمد تم إ َّن ماَيمر ثأن 
،َومأأختماكَم َ، ومزموجمتماكم مد تم د َم نهأمماَب  َكأل َوماح  َتـمزمو جم ن  َالر جأالم ،َفـمهمذمان  ،َومخمالمتماكم ومعمم تماكم

َفمأمولمدَم يح  َالص ح  َأأم  َتـمزمو جم َ/أمبأوَالمر يض  َكمانم َأمب يه ،َومقمد َأأم  ه ،َومأأم   هماَابنـمتمي ،َاآلخمر،َأأم  
ومهأما

ة ََ(2) دم َكأل َوماح  َالمر يضأ َم نَأمب يه ،َومقمدَأمولمدم َم نَأأم  ه ،َومأأختماَالمر يض  يح  أأختماَالص ح 
َأمب يه َهأماَعمم تماهَأ َم نَأأم   َابنـمتمي ،َفمالل تمان  يح  َالص ح  َأأم  ه َهأماَ(3)م نَجمد تم َم نَأأم   ،َومالل تمان 

(4)خمالمتماهَأ
َومأمربمع يم( ،َومأمصلَأ َم نَثممان يمة  ــح  َومتمص  َومع شـــر ينم، َم نَأمربـمعمـــة  أي  (5)الفمر يضمـــة 
زوجتني، وجد تني، وأربع بنات، وأختني ألب، فللز وجتني الثيمن  (6)ألن  يف /املسألة
ان ست ة عشر سهماً، صحيح الثيلث (8)عليهما وال توافق، وللبنات (7)ثالثة، ال تصحي 

عليهن ، وللجد تني السيدس أربعة، صحيحة عليهما، يبقى سهم لألختني، ال يصحي 
عليهما وال يوافق، فقد انكسر على فريقني متماثلني، فاكتفي أبحدمها، واضربه يف أصل 

نان وثالثون، املسألة يبلغ مثانية وأربعني، للز وجتني ست ة، لكل   واحدة ثالثة، وللبنات اث
                                                           

 ب(.143)قال صحيح( بداية )ب/ (1)
 جد يت الص حيح ابنتني( ساقط من )د(.  - إىل -قوله: )ومها أختا الص حيح  (2)
(3) .  أي عم تا الص حيح من األم  
(4) .  أي خالتا الص حيح من األم  
(، 35، 8/34والفروع البن مفلح ) (،539، 4/538انظر: االختيار لتعليل املختار ) (5)

 (. 2/105(، وغاية املنتهى ملرعي الكرمي )105، 3/104واإلقناع للح ج اوي )

 ( إال أن ه حل ها بطريقة أخرى.422، 421وذكر هذه املسألة أيضاً الك لو ذ اِني يف الت هذيب )ص 
 أ(. 158)املسألة زوجتني( بداية )د/ (6)
 يف )ب( )ال يصحي وال يوافق(، ويف )ج( و )د( )ال يصحي عليهما وال يوافق(. (7)
 يف )ب( )وللبنتان(. (8)

 أ[133]أ/
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أربعة، ولألختني سهمان، لكل   واحدة  (1)لكل   بنت مثانية، وللجد تني مثانية، لكل   جد ة
 .(2)سهم، وصح  

ا يرثن أنت، وأخواك ، وأبواك، وعم اك، فالص حيح أخو املريض (3)ولو قال: إّن 
ألم  ه، وابن عم  ه، وأخواه

املريض وأميه، وعم اه عم ا  (5)أخوا املريض ألم  ه، وأبواه عمي  (4)
 . (6)املريض

فاحلاصل يف املسألة: ثالثة إخوة ألمٍ ، وأمٌّ، وثالثة أعمام، فأصل املسألة من ست ة، 
 .(7)وتصحي من مثانية عشر

                                                           

 يف )د( )واحدة(. (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

    24 24  ×2  =48 
1 )ومها جد َت الص حيح( زوجتان 2 (431)

8

 3 6/3 
1 )ومها زوجتا الص حيح( َتنجد    

6

 4 8/4 
2 )وهن  عم تا الص حيح وخالتاه( بنات 4  

3

 16 32/8 
  2/1 1 ب )ومها أختا الص حيح ألمٍ ( أختان ألب 2 

 اك(.يف )ب( )وأخوك وأبوك وعم   (3)
(4) .  أي أخوا الص حيح من األبوين أو من األم  
 ا املريض(.اه عم  ا املريض وعم  يف )د( )عم   (5)
 (. 6/94(، وروضة الط البني )6/592انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (6)
 وهذه صورهتا:  (7)

   6 6  ×3  =18 
1 أم (432)

6

 1 3 
1 إخوة ألم 3 

3

 2 6/2 
  9/3 3 ب أعمام 3 
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ا يرثن جد َتك، وأختاك، وزوجتاك، وبنتاك، فجد َت الص حيح زوجتا  فلو قال: إّن 
قبل األم   أختا /املريض من قبل األب، وزوجتا الص حيح إحدامها  (1)مناملريض، وأختاه /

، ولدهتما له  (2)أمي املريض واألخرى أخته من األب، وبنتا الص حيح /أختا املريض من األم  
 .(3)أمي املريض

، وأختان ألمٍ ، وأمٌّ، فأصل (4)واحلاصل يف املسألة: زوجتان، وثالث أخوات /ألب
 .(5)اثن عشر، وتعول إىل سبعة عشر، وتصحي من مئة واثننياملسألة من 

ا يرثن أبواك، وعم اك، وخاالك، فالص حيح ابن أخي املريض ألبيه،  فلو قال: إّن 
 .(8()7)، وأخوان آخران ألم ٍ (6)وابن أخته ألم  ه، وله أخوان آخران ألب

                                                           

 أ(.144( بداية )ب/)من قبل األم    (1)
 ب(. 158)أختا املريض( بداية )د/ (2)
 (. 6/94(، وروضة الط البني )6/592انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (3)
 أ(.64( بداية )ج/)ألب وأختان ألم ٍ  (4)
 وهذه صورهتا:  (5)

    12←17 17  ×6  =102 

1 زوجتان 2 (433)

4

 3 18/9 

1 أم  

6

 2 12 

1 أختان ألم  

3

 4 24/12 

2 أخوات ألب 3 3 

3

 8 48/16 
 

 أي للمريض، ومها عم ا الص حيح من األبوين أو من األب. (6)
(7) .  أي للمريض، ومها خاال الص حيح من األبوين أو من األم  
 (. 6/94(، وروضة الط البني )6/592انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (8)

 ب[133]أ/
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، فأصل املسألة من ألب، وأخوان وأخت ألم ٍ  (1)واحلاصل يف املسألة: ثالثة إخوة
ثالثة، وتصحي من تسعة، لكل   واحد من اإلخوة لألم   سهم، ولكل   واحد من اإلخوة 

 .(2)ألب سهمان

َأمربمعَأ :َل  َفـمقمالم ََ(3)قال:َ)أموصمىَممر يض  َد ينمارا َومخأأسم َالمكبم م بمن يم،َاعطأواَابن 
َالبماق ي،َ ن ريمَومخأأسم ثمةمَدمنم َثمالم َالبماق ي،َومالذ يَيمل يه  َومخأأسم َد ينمارمين  البماق ي،َومالذ يَيمل يه 

َبمينـَم َالمالأ َمموت ه ،َفمخمرمجم َبمعدم َذمل كم ،َفـمفأع لم َمماَبمق يم َالر اب عم م َوماعطأواَابن  هأمَعملمىَفـمرمائ ض 
َد ينمارا ( ت ةمَعمشمرم َومجمل ،َومالّت  كمةأَس  َ.(5)(4)هللا َعمز 

                                                           

(1) .)  يف )ب( )ثالثة أوجه وأخوان وأخت لألم  
 وهذه صورهتا:  (2)

    3 3  ×3  =9 
(434) 

3 
 أخت ألم

1

3

 1 
1 

 2/1 أخوان ألم 
  6/2 2 ب إخوة ألب 3 3 

ي ة، أمربـمعمةأَبمن يَمهكذا يف مجيع النيسخ، والص واب: ) (3) ن ه  ( وهو موافق ملا يف نسخ منت األ ش 
ي ة: نسخة اجلامعة اإلسالمية )ل/ ن ه  ( 1-20561أ(، ونسخة أم   القرى برقم )22انظر: منت األ ش 

 ب(.23( )ل/1-21478ب(، ونسخة أم   القرى برقم )16)ل/
(، وغاية املنتهى 3/104)( ، واإلقناع للح ج اوي 8/34الفروع البن مفلح )انظر:  (4)

 (.2/406ملرعي الكرمي )
 وهذه صورهتا:  (5)

 كةالرت   4   
   4 16 

 ابن (435)

 ب

1 4 
 4 1 ابن 
 4 1 ابن 
 4 1 ابن 

= 
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سَأ َلمهأَخم َكمانم َد ينماراَ َ(1))فمإ ن :َل لمو ل  ََ(3()2)بمن يمَفـمقمالم َالبماق ي،َومل لث اين  ومسأدأسم
(4)

                                                           

= 

 وبيان وصي ة املريض: 

 .(15=  1 - 16)ا أعطى االبن األو ل ديناراً بقي من الرت كة م  أن ه ل  

 .(3=  5÷  15)ومخ  سها هو 

 داننري. (4=  3+  1)فنصيب االبن األو ل إذاً 

 ديناراً. (12=  4 - 16)فيبقى من الرت كة 

 . (10=  2 - 12)مث  أعطى االبن الث اِن دينارين، فيبقى من الرت كة 

 .(2=  5÷  10)ومخ  سها هو 

 داننري.  (4=  2+  2)فنصيب االبن الث اِن إذاً 

 داننري.  (8=  4 - 12)فيبقى من الرت كة 

 . (5=  3 - 8)داننري، فيبقى من الرت كة  3مث  أعطى االبن الث الث 

 .(1=  5÷  5)ومخ  سها هو 

 داننري. (4=  1+  3)فنصيب االبن الث الث إذاً 

 داننري وهي لالبن الر ابع. (4=  4 - 8)فيبقى من الرت كة 
 .وهو الص واب يف )د( )مخسة بنني( (1)
هكذا يف )أ( و )د( ولعل ه على تقدير: أعطوا األو ل دينارًا وسدس الباقي، ويف )ب(  (2)

 .وال إشكال فيه و)ج( )لألو ل ديناٌر(
 ل ديناراً وسدس الباقي.أي على تقدير: أعطوا األو   (3)
 يف )ب( )والث اِن دينارين(، ويف )ج( )وللث اِن ديناران(. (4)



 838َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َومل لث ال ثَ  َالبماق ي، َومسأدأسم د ينمارمين 
َدمنَمَ(1) ثمةم َالبماق ي،ثمالم َومسأدأسم ومل لر اب عَ  ن ريم

أمربـمعمةمََ(2)
َ/كمانمتَ  ، َبمق يم َمما َومل لخمام س  َالبماق ي، َومسأدأسم ن ريم ََ(3)دمنم َومع شر ينم سمة  َخم الّت  كمةأ

َ.(4)د ينمارا (
                                                           

 ثة داننري(، ويف )د( )وللث الث ثالث داننري(.يف )ب( )والث الث ثال (1)
 ابع أربعة داننري(.ابع أربع داننري(، ويف )د( )والر  يف )ب( )وللر   (2)
 أ(. 159)كانت الرت كة( بداية )د/ (3)
 وهذه صورهتا:  (4)

 كةالرت   5   
 دينار 25 5   

 ابن (436)

 ب

1 5 
 5 1 ابن 
 5 1 ابن 
 5 1 ابن 
 5 1 ابن 

 وبيان وصي ة املريض : 

 .( ديناراً 24=  1 - 25)ا أعطى االبن األو ل ديناراً بقي من الرت كة م  أن ه ل  

 .( داننري4=  6÷  24)وسدسها هو 

 داننري. (5=  4+  1)فنصيب االبن األو ل إذاً 

 ديناراً. (20=  5 - 25)فيبقى من الرت كة 

 . ( ديناراً 18=  2 - 20)مث  أعطى االبن الث اِن دينارين، فيبقى من الرت كة 

 .( داننري3=  6÷  18)وسدسها هو 

 داننري. (5=  3+  2)فنصيب االبن الث اِن إذاً 
= 
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 إذا س ئلت  عن مثل ذلك وأردت أن تعرف /كم الرت كة ديناراً؟ 
 : (1)فلك يف ذلك طريقان

                                                           

= 

 ديناراً.  (15=  5 - 20)فيبقى من الرت كة 

 . ( ديناراً 12=  3 - 15)داننري، فيبقى من الرت كة  3مث  أعطى االبن الث الث 

 . ( ديناران2=  6÷  12)وسدسها هو 

 داننري.  (5=  2+  3)فنصيب االبن الث الث إذاً 

 داننري. (10=  5 - 15)فيبقى من الرت كة 

 .( داننري6=  4 - 10)داننري، فيبقى من الرت كة  4مث  أعطى االبن الر ابع 

 .( دينار1=  6÷  6)وسدسها هو 

 داننري. (5=  1+  4)ابع إذاً فنصيب االبن الر  

 داننري وهي لالبن اخلامس. (5=  5 - 10)فيبقى من الرت كة 
مراد الش ارح رمحه هللا: أن  هذين الط ريقني ْيكن إجياد مقدار الرت كة هبما فيما إذا كان  (1)

 السيؤال من أمثال هذين السيؤالني، وضابط هذين السيؤالني: 

الش خص األو ل واحداً، مث  الذي يليه اثنني، مث  الذي يليه ثالثة، وهكذا، أن يكون نصيب  .1
 مث  األخري أيخذ الباقي.

أن يكون عدد األشخاص أقل من خمرج الكسر بواحد، أي إن كان عدد األشخاص  .2
ن  اً وس بع الباقي، وإن كان عددهم سبعة فيأخذ األو ل واحد اً ست ة فيأخذ األو ل واحد ومث 

 باقي، وهكذا.ال

أن يت حد الكسر يف نصيب مجيع األشخاص، فال أيخذ أحدهم مثاًل مخ  س الباقي،  .3
 وأيخذ اآلخر س دس الباقي.

 فلو اختل  أحد هذه الشيروط الث الثة فال ْيكن إجياد مقدار الرت كة هبذين الط ريقني. 

 أ[134]أ/
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خرج فهو عدد  (1)األو ل: وهو أقرب، أن تضرب عدد البنني يف نفسه، /فما
 .(2)الرت كة

 ست ة عشر، فهي الرت كة. (3)ففي مثال املصن  ف األو ل: تضرب أربعة يف أربعة يكن
 مخسة وعشرين، فهي الرت كة. (4)ويف املثال الث اِن: تضرب مخسة يف مخسة يكن

                                                           

 ب(.144)فما خرج( بداية )ب/ (1)
 (.4/608(، ومطالب أويل النيهى للرحيباِن )3/104انظر: اإلقناع للح ج اوي ) (2)

 .الورثةعدد ×  الورثةكة = عدد أي أن  الرت  

وهذه القاعدة كما ذكران آنفًا فيما إذا أخذ الوارث األو ل واحداً، مث  أخذ الذين يلونه 
ثالثة، والر ابع أربعة، وهكذا، وأخذ األخري مضاعفات العدد واحد، أي أخذ الث اِن اثنني، والث الث 

 الباقي.

فلو أخذ األو ل عددًا غري الواحد، مث  الذين يلونه أخذوا مضاعفات ذلك العدد، وأخذ 
 األخري الباقي، فإن  قاعدته:

 العدد املضاعف.× عدد الورثة × الرت كة = عدد الورثة 

(: )رجل خل ف مثانية  بنني 540، 4/539ر )مثاله ما جاء يف كتاب االختيار لتعليل املختا
ومااًل وقال: أيخذ األكَب عشرة داننري وت سع  ما بقي، والث اِن عشرين ديناراً وت سع  ما بقي، والث الث 

 ثالثني ديناراً وت سع  ما بقي...( وهكذا، ففعلوا ذلك، فكان املال بينهم على الس واء.

 ( ديناراً.  640=  10×  8×  8فإن  مقدار الرت كة = )
 يف )ب( و )د( )تكن(، ويف )ج( )يكون(. (3)
 يف )ب( و )د( )تكن(، ويف )ج( )يكون(. (4)
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أن ت سقط من عدد البنني واحدًا أبداً، وتضرب الباقي يف خمرج  الط ريق الث اِن:
 .(2)عليه الواحد الذي كنت أسقطته أو الً  (1)الكسر املذكور، فما خرج زد

ففي مثال املصن  ف األو ل: تسقط من البنني واحداً، يبقى ثالثة، تضرهبا يف خمرج 
ست ة عشر، وهي  (4)حداً، تكونمخسة عشر، مث  تزيد عليها وا (3)الكسر وهو مخسة يبلغ

 عدد الرت كة.
ويف املثال الث اِن: ت سقط من البنني واحداً، وتضرب أربعة يف خمرج الكسر وهو 

مخسة وعشرين، وهي الرت كة، وعلى  (6)أربعة وعشرين، زد عليها واحداً تكن (5)ست ة تبلغ
 هذا فقس تصب إن شاء هللا تعاىل.

                                                           

 يف )د( )فزد( بزايدة الفاء. (1)
 .1خمرج الكسر + ×  1 - الورثةكة = عدد أي أن  الرت   (2)

وهذه القاعدة فيما إذا أخذ األو ل واحداً، مث  أخذ الذين يلونه مضاعفات الواحد، وأخذ 
 األخري الباقي. 

وأم ا إذا أخذ األو ل عددًا غري الواحد، وأخذ الذين يلونه مضاعفات ذلك العدد، وأخذ 
 األخري الباقي فإن  قاعدته:

 خمرج الكسر+ العدد املضاعف.× ضاعفالعدد امل -العدد املضاعف× الرت كة= عدد الورثة 

 (.540، 4/539وتطبيقها على املثال املذكور آنفاً يف كتاب االختيار لتعليل املختار )

 ديناراً. 640= 10+  630= 10+  9×  70= 10+  9×  10 - 10×  8الرت كة = 
 يف )ب( و )د( )تبلغ(. (3)
 يف )ج( )يكون(، ويف )د( )تكن(. (4)
 لغ(.يف )ج( )يب (5)
 يف )ج( )يكن(. (6)
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َل صَم َممر يض  :َ/أمنتَمقال:َ)قمالم يح  ن ريم،ََ(1)ح  َعمشرمةمَدمنم َم نَممال  َعمم  ي،َتمر ثأ ابنأ
َب نتا ،َوملمهأَ َلمهأَثممان يمة َومع شرأونم اَالمر يضأ َم نَد ينمارمين ،َفـمهمذم َتمر ثَأمكثـمرم َلم َابن  َكأنتم وملمو

) ثأونمَد ينمارا ،َومالف قهأَعملمىَمماَقمالم  .(3)هذا بني   يف غاية اإليضاح (2)ثمالم

َأمزوماجاَ  ة  َإ خوم ثمة  َثمالم َم ن َومر ثمت َامرمأمة  َ)ق يلم: د َ(4)قال: َوماح  َكأل   َممال  َم ن َهلمما ،
دَ  َوماح  َبمعدم دا  َ/وماح  ةم َتـمزمو جمتَاإل خوم َامرمأمة  َفـمهمذ ه  َأمموماهل  م، َثـألأثأ َهلمما َفمحمصملم ، الر بأعأ،

ومكمانَم
َد ينمارا ،َل لمو لَ َ(5) ََ(6)جم يعأَأمموماهل  مَسمبعمة َومع شر ينم د ،َومل لث ال ث  َوماح  ثممان يمة ،َومل لث اين 

) ـــــرم َعمشم ، ول   ه مثاني     ة (8)أي فم     ات األو ل ع     ن الز وج     ة، وع     ن أخوي     ه (7)ثممان يمـــــةم
داننري، صار مع الث اِن أربعة،  (11)الز وجة دينارين، وكلي أخ /ثالثة (10()9)دانن     ري، /ورثت

                                                           
 ب(.159)أنت ابن عمي( بداية )د/ (1)
( إال أن  الك لو ذ اِن  جعل 424أ(، والت هذيب للك لو ذ اِن )ص 89انظر: األنوار البهي ة )ل/ (2)

 الرت كة ثالثني ألفاً.
 وهذه صورهتا: (3)

    5

7

 الرت كة 1  الرت كة 
 دينار 30 30  دينار 30 42=  14×  3 3   

2 بنتاً  28 (437)

3

 2 28/1 20/ 5
7

 
 ب

28/1 28/1 
 2 2 10 14 1 ب الص حيح 
  إذا كان الص حيح ابناً  إذا كان الص حيح ابن  عم ٍ   

 يف )ج( )ثالثة إخوة وأخاً هلا من كل واحد(. (4)
 يف )ب( )وكانت(. (5)
 ل(.يف )ب( )األو   (6)
 أ(.89انظر: األنوار البهي ة )ل/ (7)
 يف )د( )إخوته(. (8)
 وجة(.يف )ب( )ورثت منه الز   (9)
 أ(.145وجة( بداية )ب/)ورثت منه الز   (10)
 ب(. 64)ثالثة داننري( بداية )ج/ (11)

 ب[134]أ/
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 .(2()1)ومع الث الث أحداً وعشرين
ديناراً،  (3)مث  مات الث اِن عن الز وجة، وعن أخيه، وله أربعة داننري، ورثت الز وجة

 (4)الث /أربعةوورث أخوه ثالثة داننري، صار مع الز وجة ثالثة، وصار مع األخ الث  
 .(6()5)وعشرين

                                                           

 هكذا يف مجيع النيسخ، والص واب: )أحٌد وعشرون(؛ ألن ه اسم صار مؤخ ر.  (1)
   )تركة األو ل(. وهذه صورهتا: (2)

 تركة مجيع اإلخوة األو ل تركة 1    

 ديناراً  27 داننري 8 8=  2×  4 4   

1 زوجة (438)

4

 1 2 2 2 

 الث اِن خاأل 
 3 ب

3 3 3  +1  =4 

 21=  18+  3 3 3 الث الث خاأل 
 

الث أحد ومع الث   ،ربعةً أاِن صار مع الث   ،خ ثالثة داننريأ وكلي  ،يف )د( زايدة )دينارين (3)
وجة( وهذه العبارة هي ورثت الز   ،ربعة داننريأوله  ،خيهأوجة وعن اِن عن الز  مات الث   مث   ،وعشرون

 تكرار للس طرين الس ابقني. 
 أ(.160)أربعة وعشرين( بداية )د/ (4)
 .، وهو الص واب؛ ألن ه اسم صار مؤخ ريف )ج( )أربعة وعشرون( (5)
 )تركة الث اِن(. وهذه صورهتا: (6)

 تركة مجيع اإلخوة الث اِن كةتر  1   

 ديناراً  27 داننري 4 4   

1 زوجة (439)

4

 1 1 1  +2  =3 

 24=  21+  3 3 3 ب الث الث خاأل 
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فلم ا مات حصل هلا من مرياثه الريبع ست ة، صار معها تسعة، وهي ثلث الس بعة 
 .(1)والعشرين

مال   (3)أمواهلم، كم (2)فلو قيل: كانوا ثالثة، وحصل هلا من مرياثهم نصف مجيع
 كل   واحد منهم؟

 .(5)دينار واحد (4)أخو يهاجلواب: مال األو ل أربعون، ومال كل   واحد من 
فلم ا مات األو ل ورثت منه الريبع عشرة، وورث كلي أخ مخسة عشر، فصار مع  

 .(6)كل   أخ ست ة عشر ديناراً 
                                                           

 )تركة الث الث(. وهذه صورهتا: (1)
 تركة مجيع اإلخوة تركة الث الث 6   
 ديناراً  27 ديناراً  24 4   

1 زوجة (440)

4

 1 6 6  +3  =9 
  18 18 3 ب عاصب 

 )مجيع( ساقطة من )د(. (2)
 يف )ب( )كم كان مال(. (3)
 يف )د( )إخوته(. (4)
 (.420، 419انظر: الت هذيب للك لو ذ اِن   )ص  (5)

 (، إال أن ه حل ها بطريقة أخرى.6/592وذكر هذه املسألة أيضاً الر اف ع يي يف الش رح الكبري )

 (. 6/94وانظر أيضاً: روضة الط البني )
  )تركة األو ل(.وهذه صورهتا:  (6)

 تركة مجيع اإلخوة تركة األو ل 5    
 ديناراً  42 ديناراً  40 8=  2×  4 4   

1 زوجة (441)

4

 1 2 10 10 
 الث اِن خاأل 

 3 ب
3 15 15  +1  =16 

  16=  1+  15 15 3 الث الث خاأل 
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مات الث اِن ورثت منه الريبع أربعة داننري، صار معها أربعة عشر ديناراً،  (1)فلم ا
 .(3)ديناراً  (2)ومع الث الث مثانية وعشرين

، وهي نصف مجيع (4)ت عنها فورثت منه سبعة، صار معها أحد وعشرونما
 .(5)أمواهلم

                                                           

( ربعة عشر ديناراً أصار معها  ،ربعة داننريأبع اِن ورثت منه الري ا مات الث  قوله: )فلم   (1)
 ساقط من )د(.

 .، وهو الص واب؛ ألن ه اسم صار مؤخ ريف )ج( و )د( )مثانية وعشرون( (2)
 )تركة الث اِن(. وهذه صورهتا: (3)

 تركة مجيع اإلخوة تركة الث اِن 4   

 ديناراً  42 ديناراً  16 4   

1 زوجة (442)

4

 1 4 4  +10  =14 

 28=  16+  12 12 3 ب الث الث خاأل 
 

 .وهو خطأ يف )ب( )أحد وعشرين( (4)
 )تركة الث الث(. وهذه صورهتا: (5)

 تركة مجيع اإلخوة تركة الث الث 7   

 ديناراً  42 ديناراً  28 4   

1 زوجة (443)

4

 1 7 7  +14  =21 

 21 21 3 ب عاصب 
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َ َعمشمرم َثممان يمةم َالمالم َفمإ ن  َأمموماهل  م، َن صفم َومر ثمت َأمربـمعمة ، َكمانأوا َق يلم: َ)فمإ ن قال:
َوَم ثمة ، َثمالم َومل لث ال ث  ت ة ، َس  َومل لث اين  َثممان يمة ، َل لمو ل  د (د ينمارا ، َوماح  أي فلم ا مات  (1)ل لر اب ع 

األو ل وبيده مثانية ورثت منه دينارين، وورث /كلي أخ دينارين، صار مع الث اِن مثانية، 
 .(2)ومع الث الث مخسة، ومع الر ابع ثالثة

أربعة، فلم ا مات الث اِن ورثت منه دينارين، وورث كلي أخ ثالثة داننري، صار معها 
 .(3)وصار مع الث الث مثانية، ومع الر ابع ست ة

                                                           

 (. 6/94(، وروضة الط البني )6/592انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (1)
  )تركة األو ل(.وهذه صورهتا:  (2)

 تركة مجيع اإلخوة تركة األو ل 2   

 ديناراً  18 داننري 8 4   

1 زوجة (444)

4

 1 2 2 

 الث اِن خاأل 

 ب

1 2 2  +6  =8 

 5=  3+  2 2 1 الث الث خاأل 

 3=  1+  2 2 1 الر ابع خاأل 
 

 )تركة الث اِن(. وهذه صورهتا: (3)

 تركة مجيع اإلخوة تركة الث اِن 1 4   

 ديناراً  18 داننري 8 8=  2×  4 4   

1 زوجة (445)

4

 1 2 2 2  +2  =4 

 الث الث خاأل 
 3 ب

3 3 3  +5  =8 

 6=  3+  3 3 3 الر ابع خاأل 
 

 أ[135]أ/
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الباقي، وهو ست ة، صار  (2)الث الث ورثت منه دينارين، وورث /أخوه (1)فلم ا /مات
 .(4()3)معها ست ة، وصار مع األخ اثن عشر

 .(5)فلم ا مات ورثت منه ثالثة، صار معها تسعة، وهي نصف الث مانية عشر
سمة (قال:َ)ومإ نََ َثممان يمة َومأمربمع يم،َوورثت نصف أمواهلم  (6)أي كمانأواَخم َالمالأ )كمانم

َومل لخمام سَ  ثمة ، َثمالم َومل لر اب ع  َت سعمة ، َومل لث ال ث  ، َعمشمرم ثمةم َثمالم َومل لث اين  ، َعمشمرم ت ةم َس  َل لمو ل 
كلي أخ ثالثة، صار مع الث اِن أي فلم ا مات األو ل ورثت منه أربعة، وورث   (7)سمبعمة (

                                                           

 ب(. 145)مات الث الث( بداية )ب/ (1)
 ب(. 160)أخوه الباقي( بداية )د/ (2)
 هكذا يف مجيع النيسخ، والص واب: )اثنا عشر(؛ ألن ه اسم صار مؤخ ر.  (3)
 )تركة الث الث(. وهذه صورهتا: (4)

 تركة مجيع اإلخوة تركة الث الث 2   

 ديناراً  18 داننري 8 4   

1 زوجة (446)

4

 1 2 2  +4  =6 

 12=  6+  6 6 3 ب الر ابع خاأل 
 

 )تركة الر ابع(. وهذه صورهتا: (5)

 تركة مجيع اإلخوة تركة الر ابع 3   

 ديناراً  18 ديناراً  12 4   

1 زوجة (447)

4

 1 3 3  +6  =9 

 9 9 3 ب عاصب 
 

 بدون )أي(.يف )د(  (6)
 (. 6/94(، وروضة الط البني )6/592انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (7)
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 .(2)، ومع الر ابع ست ة، ومع اخلامس عشرة(1)ست ة عشر، ومع الث الث اثن عشر
فلم ا مات الث اِن ومعه ست ة عشر ورثت منه أربعة، وورث كلي أخ أربعة، صار 

 .(3)عشر معها مثانية، ومع الث الث ست ة عشر، ومع الر ابع عشرة، ومع اخلامس أربعة

                                                           

 هكذا يف مجيع النيسخ، والص واب: )اثنا عشر(؛ ألن ه اسم صار مؤخ ر.  (1)
  )تركة األو ل(.وهذه صورهتا:  (2)

 تركة مجيع اإلخوة تركة األو ل 1    

 ديناراً  48 ديناراً  16 16=  4×  4 4   

1 زوجة (448)

4

 1 4 4 4 

 الث اِن خاأل 

 3 ب

3 3 3  +13  =16 

 12=  9+  3 3 3 الث الث خاأل 

 6=  3+  3 3 3 الر ابع خاأل 

 10=  7+  3 3 3 اخلامس خاأل 
 

 )تركة الث اِن(. وهذه صورهتا: (3)

 تركة مجيع اإلخوة تركة الث اِن 4   

 ديناراً  48 ديناراً  16 4   

1 زوجة (449)

4

 1 4 4  +4  =8 

 الث الث خاأل 

 ب

1 4 4  +12  =16 

 10=  6+  4 4 1 الر ابع خاأل 

 14=  10+  4 4 1 اخلامس خاأل 
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فلم ا مات الث الث ومعه ست ة عشر ورثت منه أربعة، وورث كلي أخ ست ة، صار 
 .(3()2)عشر، وصار مع الر ابع ست ة عشر، ومع اخلامس عشرين (1)معها اثن

، صار معها ست ة عشر، (4)فلم ا مات الر ابع ورثت منه أربعة، وورث اخلامس الباقي
 .(6)وثالثني (5)وصار مع اخلامس اثنني

                                                           

 .، وهو الص واب؛ ألن ه اسم صار مؤخ ريف )ج( )اثنا عشر( (1)
 .، وهو الص واب؛ ألن ه اسم صار مؤخ ريف )د( )عشرون( (2)
 )تركة الث الث(. وهذه صورهتا: (3)

 تركة مجيع اإلخوة تركة الث الث 2    

 ديناراً  48 ديناراً  16 8=  2×  4 4   

1 زوجة (450)

4

 1 2 4 4  +8  =12 

 الر ابع خاأل 
 3 ب

3 6 6  +10  =16 

 20=  14+  6 6 3 اخلامس خاأل 
 

 وصار مع اخلامس( ساقط من )د(. ،ة عشرقوله: )الباقي صار معها ست   (4)
 .، وهو الص واب؛ ألن ه اسم صار مؤخ ريف )ج( )اثنان وثالثون( (5)
 )تركة الر ابع(. وهذه صورهتا: (6)

 تركة مجيع اإلخوة تركة الر ابع 4   

 ديناراً  48 ديناراً  16 4   

1 زوجة (451)

4

 1 4 4  +12  =16 

 32=  20+  12 12 3 ب اخلامس خاأل 
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، وهي نصف مجيع (1)فلم ا مات ورثت منه مثانية، صار معها أربعة /وعشرون
 . (2)أمواهلم

ت ة ((3)/َقال َكمانأواَس  َم ئمة َنصف أمواهلم  (4)أي وورثت :َ)ومإ ن ثم َثمالم َالمالأ )كمانم
َثممانأونَم َ(5)د ينمار ،َل لمو ل  ََ(6)/ثممان يمةَ ،َومل لث اين  سأونم،َومل لر اب ع  ثمة َومخم َثمالم ت ونم،َومل لث ال ث  ومس 

ثأونم،َومل لخمام سَ  ثمة َومثمالم ت ونم( ثمالم ثمة َومس  َثمالم ثمة ،َومل لس اد س  أي فإن ه ل م ا مات األو ل  (7)ثمالم
ة اثن عشر، صار كلي أخ من اخلمس  (8)وبيده مثانون ورثت منه الريبع عشرين، /وورث

، ومع (11)، ومع الر ابع مخسة وأربعني(10)، ومع الث الث مخسة وست  ني(9)مع الث اِن مثانني
                                                           

 يف )ب( )أربعة وعشرين وهي مجيع نصف أمواهلم(.  (1)
 )تركة اخلامس(. وهذه صورهتا: (2)

 تركة مجيع اإلخوة تركة اخلامس 8   

 ديناراً  48 ديناراً  32 4   

1 زوجة (452)

4

 1 8 8  +16  =24 

 24 24 3 ب عاصب 
 

 أ(. 161)قال: وإن( بداية )د/ (3)
 يف )د( )ورثت( بدون الواو. (4)
 ل ثالثون(.يف )ج( )لألو   (5)
 أ(. 65)مثانية وستيون( بداية )ج/ (6)
 أ(.90ب، 89انظر: األنوار البهي ة )ل/ (7)
 أ(. 146( بداية )ب/)وورث كلي  (8)
 .، وهو الص واب؛ ألن ه اسم صار مؤخ ر، وكذلك ما بعدهايف )ج( و )د( )مثانون( (9)
 .، وهو الص وابون(يف )ج( و )د( )مخسة وستي  (10)
 .، وهو الص وابيف )ج( و )د( )مخسة وأربعون( (11)

 ب[135]أ/
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 .(2()1)اخلامس مخسة عشر، ومع الس ادس مخسة وسبعني
فلم ا مات الث اِن ورثت منه عشرين، وورث كلي أخ من األربعة الباقني مخسة 

، ومع اخلامس (5)، ومع الر ابع ست  ني(4)الث الث مثانني، ومع (3)عشر، صار معها أربعني
 .(8()7)، ومع الس ادس تسعني(6)ثالثني

                                                           
 .، وهو الص وابيف )ج( و )د( )مخسة وسبعون( (1)
  )تركة األو ل(.وهذه صورهتا:  (2)

 تركة مجيع اإلخوة تركة األو ل 4    
 دينار 300 ديناراً  80 20=  5×  4 4   

1 زوجة (453)

4

 1 5 20 20 
 الث اِن خاأل 

 3 ب

3 12 12  +68  =80 
 65=  53+  12 12 3 الث الث خاأل 
 45=  33+  12 12 3 الر ابع خاأل 
 15=  3+  12 12 3 اخلامس خاأل 
 .، وهو الص وابيف )ج( )أربعون( (3)  75=  63+  12 12 3 الس ادس خاأل 

 .الص واب، وهو يف )ج( )مثانون( (4)
 .، وهو الص وابون(يف )ج( )ستي  (5)
 .، وهو الص وابيف )ج( و )د( )ثالثون( (6)
 .، وهو الص وابيف )ج( و )د( )تسعون( (7)
 )تركة الث اِن(. وهذه صورهتا: (8)

 تركة مجيع اإلخوة تركة الث اِن 5    
 دينار 300 ديناراً  80 16=  4×  4 4   

1 زوجة (454)

4

 1 4 20 20  +20  =40 
 الث الث خاأل 

 3 ب

3 15 15  +65  =80 
 60=  45+  15 15 3 الر ابع خاأل 
 30=  15+  15 15 3 اخلامس خاأل 
  90=  75+  15 15 3 الس ادس خاأل 
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فلم ا مات الث الث ورثت منه عشرين، وورث كلي أخ من الث الثة عشرين، صار 
، ومع الس ادس مئة (3)، ومع اخلامس مخسني(2)، ومع الر ابع مثانني(1)معها ست  ني

 .(4)وعشرة
ا مات الر ابع ورثت منه عشرين، وورث كلي أخ من االثنني ثالثني، صار معها فلم  

 .(9()8)، ومع الس ادس مئة وأربعني(7()6)، ومع اخلامس /مثانني(5)مثانني
                                                           

 .، وهو الص وابون(يف )ج( و )د( )ستي  (1)
 .، وهو الص وابيف )ج( و )د( )مثانون( (2)
 .، وهو الص وابيف )ج( و )د( )مخسون( (3)
 )تركة الث الث(. وهذه صورهتا: (4)

 تركة مجيع اإلخوة تركة الث الث 20   
 دينار 300 ديناراً  80 4   

1 زوجة (455)

4

 1 20 20  +40  =60 
 الر ابع خاأل 

 ب
1 20 20  +60  =80 

 50=  30+  20 20 1 اخلامس خاأل 
  110=  90+  20 20 1 الس ادس خاأل 

 .، وهو الص وابيف )ج( و )د( )مثانون( (5)
 .، وهو الص وابيف )ج( و )د( )مثانون( (6)
 ب(. 161)مثانون ومع( بداية )د/ (7)
 .، وهو الص وابيف )ج( و )د( )مئة وأربعون( (8)
 )تركة الر ابع(. وهذه صورهتا: (9)

 تركة مجيع اإلخوة تركة الر ابع 10    
 دينار 300 ديناراً  80 8=  2×  4 4   

1 زوجة (456)

4

 1 2 20 20  +60  =80 
 اخلامس خاأل 

 3 ب
3 30 30  +50  =80 

  140=  110+  30 30 3 الس ادس خاأل 
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فلم ا مات اخلامس ورثت منه عشرين، والباقي وهو ستيون لألخ الس ادس، صار 
 .(2()1)معها مئة، ومع األخ مئتني

 (4)، وهي نصف(3)مات الس ادس ورثت منه مخسني، صار معها مئة ومخسنيفلم ا 
 .(5)مجيع أمواهلم

 

                                                           

 .، وهو الص وابيف )ج( )مئتان( (1)
 )تركة اخلامس(. وهذه صورهتا: (2)

 تركة مجيع اإلخوة تركة اخلامس 20   

 دينار 300 ديناراً  80 4   

1 زوجة (457)

4

 1 20 20  +80  =100 

 200=  140+  60 60 3 ب الس ادس خاأل 
 

 .، وهو الص وابيف )ج( و )د( )مئة ومخسون( (3)
 يف )ب( )مجيع نصف(. (4)
 )تركة الس ادس(. وهذه صورهتا: (5)

 تركة مجيع اإلخوة تركة الس ادس 50   

 دينار 300 دينار 200 4   

1 زوجة (458)

4

 1 50 50  +100  =150 

 150 150 3 ب عاصب 
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َالق سممة َأي حامل / قال:َ)امرمأمة ( َم ريماث :َالَتمعجملأواَيف  مأونم َيمقتمس  )قمالمتَل قموم 
َأأنثمىَ َكمانم َيمر ث،َومإ ن َذمكمرا َلم َكمانم َأمل دم،َفمإ ن َالميتمة ،َومقمدَحمّت  ومر ثمت،َفـمهمذ ه َامرمأمةأَأميب 

َعملمىَمماَذمكمرمت( ،َومالممرأ َالميتمةأَزموجا ،َومأأم ا،َومأمخمومين َم نَأأم    .(1)تـمرمكمت 
أي ألن ه إن كان أنثى فهي أخت ألب، فلها الن  صف، وإن كان ذكرًا فهو أخ 

أصحاب الفروض املال، فاملسألة من  ألب، فال مرياث له؛ ألن ه عصبة، وقد استكملت
تسعة، للز وج الن  صف ثالثة، ولألم   السيدس  (2)ست ة، فإن كان احلمل أنثى عالت /إىل

سهم، ولألخوين لألم   الثيلث سهمان، وللحمل إن كان أنثى الن  صف ثالثة، وإن كان 
 .(3)ذكراً سقط

                                                           

وْيكن أن جياب أبن  احلامل زوجة االبن، والورثة هم: زوج، وبنت، وأبوان، انظر: الش رح  (1)
 (. 6/92(، وروضة الط البني )6/590الكبري للر افعي   )

 ب(. 146)إىل تسعة( بداية )ب/ (2)
 وهذه صورهتا:  (3)

   6  6←9 

1 زوج (459)

2

 3 1

2

 3 

1 أم 

6

 1 1

6

 1 

1 أخوان ألم 

3

 2/1 1

3

 2/1 

1          ب محل امرأة أيب امليتة 

2

 3 

 أنثى ذكر  

مل أعمل للمسألتني جامعة تبعًا للش ارح، وألن ه قصد عملها على فرض ظهور احلمل ذكراً  
أو أنثى، ومل يقصد عملها على فرض تعجيل قسمة الرت كة قبل وضع احلمل، ليعطى الورثة الث ابت 
هلم بيقني، ويوقف املشكوك فيه إىل وضع احلمل، ليقسم حسب ما يظهر من حاله، وكذلك أمثاله 

 من اجلداول بعده.

 أ[136]أ/
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) لعمكس  ، وإن كان (1)محلي أنثى مل ترثأي قالت: إن كان  قال:َ)فمإ نَقمالمتَاب 
َأأختمي َ/م نذكراً ورث،  َرمجأل ،َومخمل فم ،َومعمم ا(َ(2))فمالميتأ َومأأم    .أمب 

َومعمم ا(بعض النيسخ:  (3)يف َابنـمتمي ، َاحلمام لَواحلكم ال خيتلف  )ومخمل فم )ومالمرأمةأ
يه (  .(4)زموجمةأَأمخ 

فعلى تقدير أن ال محل: لألختني الثيلثان، وللعم   الباقي، وعلى تقدير احلمل  (5)أي
ا من ذوي األرحام، وعلى تقدير أن  وأن يكون أنثى: فهي ابنة أخيه فال شيء هلا؛ ألهن 

، وتصحي أيضاً من ثالثة  .(6)يكون ذكراً: فهو ابن أخيه، وابن األخ مقد م على العم  
َيمر ث،َومإ نَأمل دَ َإ نَأمل دَ قال:َ)فمإ نَقمالمت:َ َتمر ث،َومإ نَأمل دَ َذمكمرا َلم ذمكمراَ َأأنثمىَلم

َ، َومأأم   َأأم ا،َومأأختا َم نَأمب  َالميتأ ،َومقمدَخمل فم َالميت  َجم يعا ،َفـمهمذ ه َامرمأمةأَأميب  ومأأنثمىَومر ثم
ومجمد ا(

لة من ست ة، لألم   السيدس أي ألن ه إن ولدت ذكرًا فهو أخ من أب، فاملسأ (7)
                                                           

 يف )ج( و )د( )مل يرث(. (1)
 أ(. 162)من أب وأمٍ ( بداية )د/ (2)
قوله: )يف بعض النيسخ وخل ف ابنتني وعمًّا واحلكم ال خيتلف( ساقط من )ب( و )ج(  (3)
 و )د(.

(، 6/590قال الر افعيي: )احلامل زوجة كل   عصبة سوى األب واالبن( الش رح الكبري ) (4)
 (. 6/92وانظر: روضة الط البني )

 )أي( ساقطة من )د(. (5)
 وهذه صورهتا:  (6)

   3  3  3 
2 أختان شقيقتانبنتان أو  (460)

3

 2/1 2

3

 2/1 2

3

 2/1 
                     1 ب 1 ب عم 
 1 ب                                         زوجة أخيهمحل  
   ذكر أنثى ميت  

 (. 6/92(، وروضة الط البني )6/590انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (7)
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سهم، مث  ترجع  (2)من األب سهمان، /ولألخت (1)سهم، وللجد   سهمان، وألخ
  .شيئاً  (3)األخت من األبوين /على األخ مبا أخذه؛ ليكمل هلا متام الن  صف، فلم يرث

فاملسألة أيضًا من ست ة، لألم   السيدس سهم، يبقى مخسة للجد    :وإنَولدتَأنثى
واألختني، ومخسة على أربعة ال يصحي وال يوافق، فاضرب أربعة يف ست ة أبربعة وعشرين، 

 (4)لألم   أربعة، وللجد   عشرة، ولكل   أخت مخسة، مث  تسرتجع األخت من األبوين /على
  .مل تستكمل الن  صف (5)هاألخت من األب ما قبضته؛ ألن  
َوأنثى َذكرا  َولدت فهي خمتصرة زيد بن اثبت املتقد  مة يف مسائل اجلد    :وإن

؛ (8)، فتصحي من أربعة ومخسني، لألم   السيدس تسعة، وللجد   ثلث ما يبقى(7()6)/واإلخوة
لألخ ألن ه خري له، وهو مخسة عشر، ولألخت الش قيقة سبعة وعشرون، يبقى ثالثة، 

 .(9)من األب سهمان، ولألخت من األب سهم، وصح  
                                                           

 يف )ب( و )ج( )ولألخ(، وهي ساقطة من )د(. (1)
 ب(. 65)ولألخت سهم( بداية )ج/ (2)
 يف )ب( )فلم ترث(. (3)
 ب(.162)على األخت( بداية )د/ (4)
ا(. (5)  يف )د( )ألهن 
 (.  508انظر: )ص  (6)
 أ(.  147)واإلخوة فتصحي( بداية )ب/ (7)
 يف )د( )ثلث ما بقي(. (8)
 وهذه صورهتا:  (9)

   6  6 6×4=24  6 6×3=18 18×3=54 
1 أم (461)

6

 1 1

6

 1 4 1

6

 1 3 9 
 جد 

 ب

2 

 5 ب

10 1

3

 ب 

5 

5 15 
 10 3 شقيقةأخت  

 ب
1

2

 9 27 
محل امرأة  

 3 1               أيب امليت

   ذكر وأنثى أنثى ذكر  

 ب[136]أ/
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َ)فمإ نَقمالمت:َإ نَأمل دَ  َأمر ث،َومإ نَأمل دَ َقال: َيمر ثَوملم َجم يعاَ َذمكمرا َلم ، أأنثمىَومر ثنما
َهلمماَآخمر( َابن  َحمام ل َم نَابن  َالميتمة ،َومه يم َابن  ابن أي وهي حامل من  فـمهمذ ه َابنمةأَابن 

(ابن آخر للميتة  ،َومأمبـمومان  أي فاملسألة من اثىن عشر، وتعول َ(1))ومالومرمثمةأَزموج ،َومب نت 
إىل ثالثة عشر، للز وج الريبع ثالثة، وللبنت الن  صف ست ة، ولألبوين السيدسان أربعة، فإن 
ولدت املرأة القائلة ذكرًا مل يرث؛ ألن ه عصبة، وسقطت أميه بوجوده؛ ألن ه يف درجتها 

ا يف درجتها؛ فعص بها، وإن ولدت أنثى /أخذت هي وبنتها السيدس تكم لة الثيلثني؛ ألهن 
 . (4)إىل مخسة عشر (3)ابن ابن امليتة، /وتعول (2)إذ هي ابنة ابن ابن امليتة، وبنتها بنت

                                                           

، 6/590ولو كان بدل البنت بنت ابن مل ختتلف املسألة، انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (1)
 (. 93، 6/92(، وروضة الط البني )591

 يف )د( )وبنتها ابن ابن امليتة(. (2)
 أ(.163)وتعول إىل( بداية )د/ (3)
 وهذه صورهتا:  (4)

   12←13  12←15 

1 زوج (462)

4

 3 1

4

 3 

1 بنت 

2

 6 1

2

 6 

1 أم 

6

 2 1

6

 2 

1 أب 

6

 2 1

6

 2 

 بنت ابن ابن 
1            ب

6

 
1 

 1 محل بنت ابن ابن من ابن ابن آخر للميتة 

 أنثى ذكر  
 

 أ[137]أ/
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) لعمكس  : إن ألد أنثى مل ترث ومل أرث، وإن ألد (1)أي قالت قال:َ)فمإ نَقمالمتَاب 
َرمجأالَ ذكراً ورث وورثت معه   .(3)ابنـمتمي َومأمخا (َ،َومقمدَخمل فَم(2))كمانمَالميتأ
رجل وخل ف ابنتني، وأخاً، وبنت ابن ابن، وهي حامل  (4)مات صورةَالسألة:

له آخر، فإن ولدت أنثى فال مرياث هلما؛ الستكمال البنات الثيلثني،  (5)من ابن ابن ابن
امليت، وهو أحقي ابلباقي من  واألخ أحقي ابلباقي، وإن ولدت ذكرًا كان ابن ابن ابن

ا بنت عم   أبيه ، وأيخذان الثيلث الباقي للذ كر مثل حظ   (6)األخ، ويعص  ب أم ه؛ ألهن 
                                                           

 )قالت( ساقطة من )ب(. (1)
ة يف ي  ه  ن  بل وحىت لو كانت امليتة أنثى، ولفظ منت األ ش   ،ال ي شرتط أن يكون امليت رجالً  (2)

 :ب(24( )ل/1-21478القرى برقم ) يف نسخة أم   وأيضًا  ،أ(23نسخة اجلامعة اإلسالمية )ل/
من كون امليت  ي   ه  ن  ش  ارح عن منت األ  (، وما ذكره الش  خَ أمَوَمَانَ تَمابنـَمَةَأثمَرَمالوَمفَمَكسَ تَابلعَمالَمنَقَمإَ فَم)

َكمانمَأ( 17( )ل/1-20561القرى برقم ) يوافق ما جاء يف نسخة أم    رجالً  لعمكس  )فمإ نَقمالمتَاب 

َوَم َابنـمتمي  َرمجأال َومقمدَخمل فم َةَ بَمصَمعَمالميتأ  ،أخ مع االبنتني يف املسألةأن يكون  شرتط أيضاً وال ي  (
ا عاصب  ََو عمًّا أو ابن ه أو غري هم.ابن  أخ أ أخاً أو سواء كان ،وإّن 

 (. 6/92(، وروضة الط البني )6/590انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (3)
 يف )د( )رجل مات(. (4)
ارح قاال يف والش   ي  ه  ن  ش  األ   واب من ابن ابن له آخر؛ ألن  والص   ،سخهكذا يف مجيع الني  (5)

َآخمر(ابقة: املسألة الس   َهلمما َابن  َابن  َم ن َحمام ل  جت من ابن ابن ابن آخر لو تزو   وأيضاً  )ومه يم
 ،ارح يف جواب هذه املسألةوهو خمالف ملا ذكره الش   ،للميت لصار ابنها هو ابن ابن ابن ابن امليت

ا ابلباقي من األخ(، وتصويب هذ حيث قال: )وإن ولدت ذكرًا كان ابن ابن ابن امليت وهو أحقي 
ل ب     )بنت ، وإال فلو مث  ي   ه  ن  ش  فق مع متثيل األ  يت  لوكذلك  ،له إىل آخرهارح من أو  يتوافق كالم الش  ل

ب مبن هو ا ستتعص  ألهن   ؛صحيحة ابن ابن وهي حامل من ابن ابن ابن له آخر( فاإلجابة أيضاً 
 ،لثوهو الثي  ،فرتث مع ابنها الباقيلثني، الستكمال البنتني الثي  ؛أدىن منها وهو ابن ابن ابن ابن

 األنثيني. كر مثل حظ   للذ  
 هكذا يف مجيع النيسخ، والص واب: بنت ابن عم   أبيه. (6)
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 .(2)من تسعة، للبنتني الثيلثان ست ة، وله سهمان، وألم  ه سهم (1)األنثيني، /وتصحي 

ََقال:َ)فمإ نَقمالمت:َإ نَأمل دَ  َكمانم َهلمأمماََ،َومإ نَأمل دَ (3)لمهأَد ينمارَ ذمكمرا  َكمانم ذمكمرا َومأأنثمى
َأمل دَ  َومإ ن َامرمأمة ،ََد ينمار ، َومالومرمثمةأ ، َالميت  َابن  َامرمأمةأ َفـمهمذ ه  ن ريم، َدمنم َأمربـمعمةأ َهلمما َكمانم أأنثمى
) ،َومأمبـمومان  مقدار ما خل ف من الد اننري، ومل أجد أحداً قد  (4)مل يذكر املصن  ف كم ومب نت 

تقول: إن ألد  (5)املسألة غريه، ولعل  السيؤال غري صحيح، وكان صوابه /أن هذكر هذ
ذكرًا كان له سهم، وإن ألد ذكرًا وأنثى كان هلما سهم، وإن ألد أنثى كان هلا أربعة 

عشرين، للبنت الن  صف ما ذكره، فإن  املسألة من /أربعة و  (6)أسهم، فيصحي 
                                                           

 ب(.  147من تسعة( بداية )ب/ )وتصحي  (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

   3  3 3×3=9 
2 بنتان (463)

3

 2/1 2

3

 2/1 6/3 
                               1 ب أخ 
                     بنت ابن ابن 

 1 ب
1 

 2                     بن من ابن ابن آخر للميتاالمحل بنت ابن  
  ذكر أنثى  

 يف )د( )ديناراً(. (3)
 ف من(.يف )ب( )مقدار كم خل   (4)
 ب(. 163)أن تقول( بداية )د/ (5)
َكمانَمَذمكمراَ َأمل دَ َإ ن:َقمالمتَفمإ ن)َ(:أ23ل/نسخة اجلامعة اإلسالمية ) ةي  ه  ن  ش  يف منت األ   (6)

َأمسهأم،َأمربـمعمةَأَهلمماَكمانَمَأأنثمىَأمل دَ َومإ نَد ينمار َسمهم ،َهلمأمماَكمانَمَومأأنثمىَذمكمراَ َأمل دَ َومإ نَد ينمار ،َلمهأَسمهمَ 
،َابنَ َامرمأمةَأَفمالقمائ لمةَأ ،َرمأمة ،امَومالومرمثمةَأَالميت  َومأمبـمومانَ َومب نت  وهي عبارة صحيحة موافقة ملا قاله (

 ،وسكت (أربعة أسهم)ا ربعة أسهم أربعة داننري( وإّن  وإن ألد أنثى كان هلا أ) :ه مل يقلألن   ،ارحالش  
اخ منت س  منشأ خطأ ن   ولعل   ،ا أخذت أربعة داننريوال يلزم من كوهنا أخذت أربعة أسهم أهن  

 ي  ه  ن  ش  األ   ا رأوا أن  م  م ل  أو أهن   ،م زادوا أربعة داننري مع األربعة األسهمة من هنا، أي أهن  ي  ه  ن  ش  األ  
= 

 ب[137]أ/
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أسهم،  (2)عشر سهماً، وللز وجة الثيمن ثالثة أسهم، ولألبوين السيدسان /مثانية (1)اثنا
يبقى سهم، فإن ولدت ذكراً أو ذكراً وأنثى كان له أو هلما ابلت عصيب، وإن ولدت أنثى 

 .(3)نفرض هلا السيدس؛ تكملة الثيلثني أربعة، فتعول املسألة إىل سبعة وعشري
                                                           

= 

ولألنثى أربعة أسهم استبدلوها  ،وهو دينار كر واألنثى سهماً وللذ   ،وهو دينار كر سهماً أعطى للذ  
األربعة األسهم  ا منهم أن  أربعة داننري ظنًّ  األنثى فأعطوا أيضاً  ،وأضربوا عن األسهم ،اننريابلد   مجيعاً 

 كة أربعة وعشرين ديناراً.تكون الرت   فعلى هذا ،وهذا خطأ ،هي أربعة داننري
 يف )د( )اثن عشر( وهو خطأ. (1)
 أ(.66)مثانية أسهم( بداية )ج/ (2)
 وهذه صورهتا:  (3)

1   الرت كة 1   

3

8  الرت كة 

9

 الرت كة 

 ديناراً 24 27←24  ديناراً 24 72=3×24 24  ديناراً 24 24   

1 زوجة (464)

8

 3 3 1

8

 3 9 3 1

8

 3 2

3

 2 

1 بنت 

2

 12 12 1

2

 12 36 12 1

2

 12 2

3

 10 

1 أم 

6

 4 4 1

6

 4 12 4 1

6

 4 5

9

 3 

1 أب 

6

 4 4 1

6

 4 12 4 1

6

 4 5

9

 3 
محل زوجة  

1 1 3 1 ب 1 1 ب االبن

6

 4 5

9

 3 

 أنثى ذكر وأنثى ذكر  

 هم كل   وارث من الرت كة نقسم الرت كة على املسألة فما خرج فهو جزء الس    ملعرفة نصيب
  .أو ذكراً وأنثى ،وارث ينتج لنا نصيبه، وهو اضح فيما إذا كان احلمل ذكراً  سهام كل    هنضرب فيف

 فأم ا إذا كان احلمل أنثى فبيانه:

24كة على املسألة = نقسم الرت  

27

  =8

9

 وارث. سهام كل    هرب فينضفهم وهو جزء الس   
= 
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يد ي   يف شرحه هنا غلط فاحش فاحذره.  وقد وقع للر ش 
َشرحهَ(1)عبارة َيف يد ي   : )صورة املسألة: أن  رجاًل مات وخل ف زوجة، الر ش 

ديناراً، واملسألة من أربعة وعشرين، للز وجة الثيمن  (2)وبنتاً، وأبوين، وتركت ه  سبعة وعشرون
عشر، ولألبوين السيدسان مثانية، فذلك ثالثة وعشرون،  (3)ثالثة، وللبنت الن  صف اثنا

قالت: إن ألد ذكرًا كان له دينار، يعن هذا الفاضل عن أربعة وعشرين، وترجع الث الثة 
 األ خر لألب ابلت عصيب( انتهى.

، مع وجود (5)األ خر ابلت عصيب، مع فرضه له السيدس أو الً  (4)وتوريثه األب الث الثة
 . (7)فقط، كالم عجيب رمحه هللا تعاىل (6)بن، وتوريث ابن االبن دينارابن اال

                                                           

= 

8 × 3 فنصيب الز وجة =
9

  =24

9

  =18

9

  +6

9

  =2

3

 2. 

8 × 12 ونصيب البنت =
9

  =96

9

  =90

9

  +6

9

  =2

3

 10. 

 واألب واحلمل إذا كان أنثى: واحد من األم    ونصيب كل   

 4  ×8

9

  =32

9

  =27

9

  +5

9

  =5

9

 3. 

ا ثالثة داننري ومخسة أتساع إعطاء احلمل إذا كان أنثى أربعة داننري خطأ، وإّن    أن  فيتبني  
 ينار.الد   

 )ب( و )ج(. ال يوجد يفكالم عجيب رمحه هللا تعاىل(   -إىل  - ي   يد  ش  قوله: )عبارة الر   (1)
 يف )د( )سبعة وعشرين(. (2)
 يف )د( )اثن عشر(. (3)
 ساقط من )د(.خر( قوله: )الث الثة األ   (4)
 أي سابقاً. (5)
 يف )د( )ديناراً(. (6)
ا وإّن   ،فقط ال غري دس فرضاً هو السي  ،وابن االبن وإن نزل ،مرياث األب مع االبن ألن   (7)

وبنت االبن  ،وهي البنت ،عند وجود الفرع الوارث من اإلانث عصيب معاً والت   فرضاً  دسيرث السي 
= 
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َ)امرمأمة َ/حمام لَ  َوملمهَأَ(2)مماتَمَ(1)قال: َالث مأنأ، َهلمما َكمانم َفمإ نَوملمدمتَذمكمرا  زموجأهما،
َهلمماَ َكمانم َومإ نَوملمدمتَمميتا  ، َالن  صفأ َم نهأمما د  َوماح  َل كأل   َكمانم البماق ي،َومإ نَوملمدمتَأأنثمى

، َالمال  َحمام ل َفـمهمذ ه َامرمأمة َاشتـمرمتَعمبدا َومأمعتـمقمتهأ،َثأ َتـمزمو جمتَب ه ،َثأَ  جم يعأ َومه يم َمماتم
َلمهأَغمريهما( َومار ثم َ.(3)م نهأ،َومالم

من مسائل الوالء، فإن ولدت ذكرًا كان هلا الثيمن فرضاً، وله بقي ة املال  (4)هذه
ابلت عصيب، وإن ولدت أنثى كان هلا الثيمن فرضًا ابلز وجي ة، وللبنت الن  صف فرضاً، 

من للز وجة املعت قة ابلوالء، وإن ولدت ميتًا كان مجيع املال هلا، والثي  (5)والباقي وهو /الريبع
 . (6)الريبع فرضاً ابلز وجي ة، والباقي ابلوالء

                                                           

= 

 ألن   ؛ويرث هو الباقي ،وينقله إىل الفرض ،عصيبب األب من الت  وإن نزل أبوها، فابن االبن حيج
 عصيب.ة يف الت  مة على جهة األبو  ة مقد  جهة البنو  

 أ(.164)حامل ماتت( بداية )د/ (1)
 يف )د( )ماتت عن زوجها(. (2)
 (. 6/93(، وروضة الط البني )6/591انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (3)
 يف )ج( )هذه املسألة من مسائل(. (4)
 أ(. 148من( بداية )ب/بع والثي )الري  (5)
 وهذه صورهتا:  (6)

   8  8 2  4 

1 زوجة هي معت قة (465)

8

 1 1

8

1 1 4=3+1 + ب 

4

 4=3+1 + ب 

1 7 ب محل زوجة امليت 

2

 4 1                     

 ميت أنثى ذكر  
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) ن  َومامرمأمتم َ)رمجأل  َفـمهمذماَيف نكاحه  (1)أي قال: ث ، َبمينـمهأمَأمثالم َمميت  َممالم )ومر ثأوا
َ َابن  َم ن َابنميه  َابنـمتم َزمو جم َابنميه َرمجأل  بنـمتم َفمال  َغمريأهأم، َلمهأ َومالَومار ثم ، َثأ َمماتم يه ، أمخ 

) يه (ابلفرض  (2)أي الثـ لأثمان  َأمخ  َالبن  َالثـ لأثأ أي ابلت عصيب، وهذا بني    (3))ومالبماق يَومهأوم
 .(4)واضح

َفَـم َن صفمي ، َبمينـمهأمما َمميت  َممالم َومر ثم َومابنأهأ َ)رمجأل  بن َقال: َاب  َتـمزمو جمت َامرمأمة  همذ ه 
َهلمماَغمريأهأما(َ(5)ثأَ ، عمم  هما َومار ثم هماَحمي ،َومالم أي فلزوجها الن  صف،  (6)مماتمت،َومأمبأوَ/زموج 

، ولو مل يكن عميها موجودًا كان الن  صف اآلخر (7)وألبيه وهو عميها الن  صف الباقي
 .(8)لزوجها

                                                           

 )ج(.  يفال يوجد قوله: )أي يف نكاحه(  (1)
 .بدون )أي( )د(يف  (2)
لو كان بدل ابن األخ ابن ابن ابن مل ختتلف املسألة، انظر: الش رح الكبري للر افعي    (3)

  (. 6/93(، وروضة الط البني )6/591)
 وهذه صورهتا:  (4)

   3 
 بنت ابن (466)

2

3

 
1 

 1 بنت ابن 
  1 ب ابن األخ 

 قوله: )مث  ماتت( ساقط من )ب(. (5)
 .(30/62(، واملبسوط للس رخسي )6/134انظر: األصل حملم د بن احلسن ) (6)
 وهذه صورهتا:  (7)

   2 
1 زوج (467)

2

 1 
  1 ب عم 

 يكون الن  صف اآلخر لزوجها لكونه ابن عم  ها، فريث الن  صف فرضاً والباقي تعصيباً. (8)

 أ[138]أ/
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َممالَمَ(1)قال:َ)رمجأل َ/ومابنـمتأهَأ ومر ثم
َامرمأمة َتـمزمو جمتَ(2) َن صفمي ،َفـمهمذ ه  َبمينـمهأمما  مميت 

َمماتمت َثأ  َب نتا ، َفمأمولمدمهما َعمم  هما بن  َومتـمرمكمتهأمما((3)اب  أي فاملسألة من أربعة، للبنت  (4)،
عصيب، الريبع الباقي ابلت   (5)الن  صف سهمان فرضاً، وللز وج الريبع سهم ابلفرض، وله

 .(6)وترجع املسألة ابالختصار إىل اثنني

بن ََ(7)قال:َ)رمجأل َومابنـمتماهَأ ث ،َفـمهمذ ه َامرمأمة َتـمزمو جمتَاب  َبمينـمهأمَأمثالم َمميت  ومر ثأواَممالم
َهلمماَغمريأهأم( عمم  هما أي فاملسألة من اثن عشر،  (8)فمأمولمدمهماَب نتمي ،َثأ َمماتمت،َومالَومار ثم

للبنتني الثيلثان مثانية، وللز وج الريبع ثالثة ابلفرض ابلز وجي ة، وله نصف السيدس وهو سهم 
، وترجع املسألة ابالختصار إىل ثالثة، لكل   واحد سهم  .(9)ابلت عصيب ببنو ة العم  

                                                           

 ب(.164)وابنته وراث( بداية )د/ (1)
 يف )ب( )وراث ماالً بينهما(. (2)
 أي الز وجة. (3)
 (. 6/93(، وروضة الط البني )6/591انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (4)
 بع الباقي(.يف )د( )ابلفرض والري  (5)
 وهذه صورهتا:  (6)

   4 2 
1 زوج هو ابن عم (468)

4

 1 2=1+1 + ب 
1 بنت 

2

 2 1  
 بينهم(. يف )ب( )وبنتاه ورثوا ماالً  (7)
لو ذ اِن   )ص 6/134انظر: األصل حملم د بن احلسن ) (8)  (.426، 425(، والت هذيب للك 
 وهذه صورهتا:  (9)

   12 3 
1 زوج هو ابن عم (469)

4

 1 4=1+3 + ب 
 بنت 

2

3

 
4 1 

  1 4 بنت 
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َبمينـمهَأ(1)قال َمميت  َممالم َابنـمتمهأَم نَ:َ)امرمأمة َومابنـأهماَومر ثم اَرمجأل َزمو جم مماَن صفمي ،َفـمهمذم
َالر جألأ( َاالبنمة ،َثأ َمماتم َزموجأ َالذ يَهأوم َالمخ  َابنأ يه َفمأمولمدمهماَابنا ،َثأ َمماتم َأمخ  أي  ابن 

َلمهأَغمريأَابنمت ه َومابن هما(الذي هو أبو املرأة وعمي الز وج  ابن أي الذي هو ابن  (2))ومالَومار ثم
 .(3)أخيه، فلها الن  صف ابلفرض، والبنها الن  صف ابلت عصيب؛ لكونه ابن ابن أخيه

َ)امــق َومابنَأـــال: َومابنـمتَأــرمأمة  َ/ومر ثَأــهما َبمينَمَ(4)واـــــهما ثَ ــــمماال  َ/أمثالم َفـمهَم(5)هأم َرمجَأـــ، ل َــــذما
َابنَ َ(6)/زمو جَم َابن  َابن ه َم نَابنمة  َابن َ، لمهأَآخمر،َفمأمولمدمهماَب نتاَ َابنأ َب نتأ فـمهمذ ه َاالبنمةأَه يم

َالر جَأ َدمرمجَمــــابن  َيف  ،َومه يم اــــل  َالز وجأ،َفـمزمو جمهم َـــاجلَمَ(7)ة َأأم  هما،َثأ َمماتم َابن  َابن  َم نَابن  د 

                                                           

صف والبنها الن    -إىل  -ميت بينهما نصفني ة وابنها وراث مال أقوله: )قال: امر  (1)
 )ب(. ال يوجد يفخيه( ألكونه ابن ابن  ؛عصيبابلت  

(، والت هذيب 30/62(، واملبسوط للس رخسي )6/134انظر: األصل حملم د بن احلسن ) (2)
 .(418للك لو ذ اِن   )ص 

 وهذه صورهتا:  (3)

   2 

1 بنت (470)

2

 1 

 1 ب ابن ابن أخ 
 

 ب(. 66)ورثوا مااًل( بداية )ج/ (4)
 أ(. 165)أثالاثً فهذا( بداية )د/ (5)
 ب(.148)زوج ابن ابنه( بداية )ب/ (6)
أي فزو ج اجلدي أم  البنت وهي اليت تزو جت ابن ابنه اآلخر مسبقاً، وأم ا إن زو ج اجلدي  (7)

تها وابن ابنتها ورثوا املال بينهم أثالاثً( البنت  ابن  ابن ابن له آخر فستكون صورة املسألة: )امرأة وابن
( إال أن ه جعل زوج البنت ابن  أخ 6/135وقد ذكر هذه املسألة حمم د بن احلسن يف األصل )

 الر جل بداًل من ابن ابن ابن له آخر.
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َاب(1)/لمهأَآخمر َابن  َابنأ َهأوم اَاالبنأ َابنا ،َفـمهمذم َالز وجأَ،َفمأمولمدمهما ،َثأ َمماتم َالر جأل  َابن  ن 
َلمهأَغمريأَالمرأمة ،َومابن هما،َومابنمت هما( اَالر جألأ،َومالَومار ثم َهمذم مماتم َأميضا ،َثأَ  أي فللمرأة  الث اين 

ما يف درجة واحدة؛ ألن  املرأة بنت ابن ابن الر جل امليت،  وابنتها الثيلثان فرضاً؛ ألهن 
ابنه، والثيلث الباقي البنها ابلعصوبة؛ ألن ه أنزل منهما بدرجة؛  (2)ضًا بنت ابنوابنتها أي

 .(3)ألن ه ابن ابن ابن ابن الر جل
َفـمهمذ ه َ ، َبمق يم َمما َوماآلخمرأ ، َالمال  َرأبأعم َأمحمدأهأما َومر ثم َومأأم   َأمب  َم ن َ)أمخمومان  قال:

َزموجأهما(َ(4)امرمأمةَ  َأمحمدأهأما ، َعمم   َابنم َومخمل فمت أي فللز وج الن  صف ابلفرض،  (5)مماتمت
بينه وبني أخيه ابلت عصيب؛ لكوهنما ابن عمٍ ، فتصحي من أربعة، للز وج  (6)والن  صف الث اِن

 .(7)ثالثة، وألخيه واحد

                                                           

 )آخر( ساقطة من )د(. (1)
 بنت ابن ابن ابنه(. يف )ب( )أيضاً  (2)
 وهذه صورهتا:  (3)

   3 
 بنت ابن ابن (471)

2

3

 
1 

 1 بنت ابن ابن 
  1 ب ابن ابن ابن ابن 

م. (4)  يف )ج( )املرأة( بزايدة األلف والال 
 (. 6/592الش رح الكبري للر افعي   )(، و 6/133األصل حملم د بن احلسن )انظر:  (5)
 يف )ب( و )ج( )والن  صف الباقي(. (6)
 وهذه صورهتا:  (7)

   2 2  ×2  =4 
1 زوج هو ابن عم (472)

2

 
 ب

1 
1 

2  +1  =3 
  1   ابن عم 

 ب[138]أ/
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َ َثـألأثمي  َأمحمدأهأما َومر ثم َم نَأمب  َامرمأمة َقال:َ)أمخمومان  ،َفـمهمذ ه  َالثـ لأثم ،َوماآلخمرأ المال 
َزموجأهما( أم  هما،َوماآلخمرأ ،َأمحمدأهأماَأمخأوهماَل  َعمم   أي فتصحي املسألة  (1)مماتمتَومخمل فمتَابنم

ابلفرض ثالثة، ولألخ من األم   السيدس سهم ابلفرض،  (2)من ست ة، للز وج /الن  صف
كوهنما ابن عمٍ ، فللز وج أربعة، ولألخ لألم   اثنان، وترجع ؛ ل(3)يبقى سهمان بينهما
 .(4)ابالختصار إىل ثالثة

َ َاآلخمرمان  َومومر ثم ، َالمال  َثـألأثمي  َأمحمدأهأم َومر ثم َومأأم   َأمب  َم ن ة  َإ خوم ثمةأ َ)ثمالم قال:
َ/عمم َ  َبمن  ثمةأ َثمالم َهلمما َامرمأمة  َفـمهمذ ه  ، َ(5)الثـ لأثم َهلمماَ، َومار ثم َ/ومالم َمماتمت َزموجأهما، أمحمدأهأم

الن  صف  (8)من اثنني، للز وج الن  صف ابلفرض، وله مع أخويه (7)أي فأصلها (6)غمريأهأم(
، وواحد على ثالثة ال يصحي وال يوافق، فاضرب ثالثة يف  اآلخر ابلت عصيب ببنو ة العم  

                                                           

(، والت هذيب 30/61(، واملبسوط للس رخسي )6/133األصل حملم د بن احلسن )انظر:  (1)
 (.418للك لو ذ اِن   )ص 

 ب(.165صف ابلفرض( بداية )د/)الن    (2)
)د(، وبداًل عنها )لكلٍ  منهما ربعة( ساقط من أوج فللز   قوله: )بينهما لكوهنما ابن عم ٍ  (3)

 سهم ابلعصوبة(.
 وهذه صورهتا:  (4)

   6 3 

1 زوج هو ابن عم (473)

2

 
 ب

3  +1  =4 2 

1 أخ ألم هو ابن عم 

6

 1  +1  =2 1 
 

 أ(.149أحدهم( بداية )ب/ )عم ٍ  (5)
 (.30/62(، واملبسوط للس رخسي )6/133األصل حملم د بن احلسن )انظر:  (6)
 يف )د( )أصلها( بدون الفاء. (7)
 يف )ب( و )ج( )إخوته(. (8)

 أ[139]أ/
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الثة، ولبن العم   ثالثة، لكل   واحد سهم، صار الن  صف ث (2)ست ة، للز وج (1)اثنني تكن
 .(4)أربعة، ولآلخرين سهمان (3)للذي هو زوج

َ َومومر ثم ، َالمال  َأمسدماس  سمةم َخم َأمحمدأهأم َومر ثم َومأأم   َأمب  َم ن ة  َإ خوم ثمةأ َ)ثمالم قال:
َمَ  اآلخمرمانَ  د  َوموماح  ة  َاإل خوم َأمبأو َابتماعمهما َأمممة  َفـمهمذ ه  ، أي من اإلخوة  نهأم(الس دأسم

أمعتـمقماهما،َفـمتـمزمو جمَب ماَاالبنأَالأعت قأ(اإلخوة  (5)أي بني األب وأحد )بمينـمهأمما(  )ن صفمي ،َثأَ 
َالأعت قم(أي لنصفها  َزموجمهما َومخمل فمت َالمممةأ، َمماتمت َثأ  ، َالمبأ أي لنصفها  )وممماتم

َأي معت ق الن  صف اآلخر  مأعت ق هماَاآلخمر(َ(6))ومابنمَ ،َومن صفأ إل رث  َاب  َالن  صفأ )فمل لز وج 
ء ، لومالم َاب  يبَ  الن  صف  لت عص  ومالبماق يَبمينـمهأمَ/اب 

، للز وج (8)أي فأصل املسألة من أربعة ((7)
                                                           

 يف )ج( )يكن(. (1)
 وج( بزايدة الفاء.يف )د( )فللز   (2)
 وج( بزايدة األلف والالم.يف )ب( )الز   (3)
 وهذه صورهتا:  (4)

   2 2  ×3  =6 
1 زوج هو ابن عم (474)

2

 
 ب

1 
1 

3  +1  =4 

 ابن عم 
  

1 
  1 ابن عم 

ق أي لنصفها ومات ج هبا االبن املعت  عتقاها فتزو  أ مث   ،خوة نصفنيقوله: )وأحد اإل (5)
 ب( ساقط من )ب(. األ

 قها(.يف )ب( )وابن معت   (6)
 أ(. 166عصيب أي( بداية )د/)ابلت   (7)
ا اختصر الش ارح رمحه هللا طريقة  (8) أصل املسألة ابتداء من خمرج الفرض، وهو اثنان، وإّن 

لعمل فجعلها من أربعة، وذلك يكون بعد الن ظر بني عدد رؤوس املعت ق ني ومها اثنان وسهامهما ا
وهو الواحد فبينهما تباين، فتضرب عدد الريؤوس يف املسألة فينتج أربعة، للز وج الن  صف اثنان، 
= 
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الن  صف سهمان ابلفرض، وله نصف الباقي سهم ابلوالء، يبقى سهم بني اإلخوة 
معت ق، وواحد على ثالثة ال يصحي وال يوافق، فاضرب ثالثة يف  الث الثة؛ لكوهنم أوالد

اثن عشر، للز وج الن  صف ست ة، وله نصف الباقي ثالثة، يبقى ثالثة، لكل    (1)أربعة تكن
الن  صف عشرة أسهم، ولكل   أخ  (2)واحد سهم، فقد كمل لألخ الذي هو زوج ومعت ق

 .(5)مخسة أسداس، وهلما سدسله  (4)سهم، وصح  /أن   (3)من اآلخرين
مماتمتَالمممةأ(َوقوله:  ا عند املوت ليس)ثأَ  ا هي ابعتبار  (6)فيه جتويز؛ ألهن  أب م ة، وإّن 

 كانت عليه.  (7)/ما
                                                           

= 

الن  صف الث اِن واحد، وملعت ق الن  صف األو ل واحد، وهو الز وج، فيكون ُمموع سهامه ثالثة، وملعت ق 
وهو ميت، فيكون لعصبته، وهم أبناؤه الث الثة، ومنهم الز وج، مث  بعدها على ما ذكر الش ارح رمحه 

 هللا.
 يف )ج( و )د( )يكن(. (1)
 ق( بدون الواو.يف )د( )زوج معت   (2)
 يف )ب( و )ج( و )د( )األخوين(. (3)
 أ(. 67له مخسة( بداية )ج/ )أن   (4)
 وهذه صورهتا:  (5)

   2 2  ×2  =4 4×3=12 

زوج هو معت ق نصفها وابن معت ق  (475)
 نصفها اآلخر

1

2

 

 ب

1 

1 

2+1=3 

1 

9+1=10 

 ابن معت ق الن  صف 
   

1 

 1 ابن معتق  الن  صف 
 

 ة(.يف )د( )ليست أبم   (6)
 ب(. 149)ما كانت عليه( بداية )ب/ (7)
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َالث مأنم،َ َوماآلخمرأ ، َالمال  َأمثمان  َسمبعمةم َأمحمدأهأما َومر ثم َومأأم   َأمب  َم ن َ)أمخمومان  قال:
َومأمبأوهأَأمممةَ  أي اشرتى رجل وأبوه أ م ًة بينهما  عملمىَمماَتـمقمد مم(َ(1)فـمهمذماَرمجأل َاشتـمرمىَهأوم

نصفني، وأعتقاها، فتزو جها االبن املعت ق /لنصفها، مث  مات األب وخل ف ابنًا آخر، مث  
ماتت املعت قة، فللز وج الن  صف ابلفرض، وله أيضًا نصف الباقي ابلوالء، والباقي بينه 

، للز وج الن  صف (2)لها من أربعةوبني أخيه نصفني مبا اُنر  إليهما من جهة أبيهما، فأص
نصف الباقي واحد، والواحد الباقي بينهما نصفني منكسر عليهما،  (3)اثنان، /وله

مثانية، للز وج الن  صف أربعة، وله أيضًا نصف الباقي  (4)فاضرب اثنني يف أربعة يبلغ
 .(6)، فله سبعة، وألخيه سهم(5)سهمان، ويشارك أخاه يف االثنني الباقيني

                                                           

 )أمة( ساقطة من )د(. (1)
  كما تقد م يف املسألة الس ابقة.  ،نيثنمن اأصل املسألة ابتداء  (2)
 ب(. 166)وله نصف( بداية )د/ (3)
  يف )ب( و )د( )تبلغ(. (4)
 يف )د( )الباقية(. (5)
 وهذه صورهتا:  (6)

   2 2  ×2  =4 4×2=8 

زوج هو معت ق نصفها وابن معت ق  (476)
 نصفها اآلخر

1

2

 
 ب

1 
1 

2+1=3 
1 

6+1=7 

 1    ابن معت ق الن  صف 
 

 [ب139أ/]
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َ، َالمال  َثأأنأ د  َوماح  َل كأل   لس و ي ة ، َاب  َبمينـمهأم َمماال  َومر ثأوا َومأأخت  ة  َإ خوم َ)سمبعمةأ قال:
َأمب يهَ  َامرمأمة  َب أم   َتـمزمو جم َرمجأل  ا هأ،َ، فـمهمذم َبمعدم َأمبأوهأ َوممماتم ، َثأ َمماتم َبمن يم، َسمبعمةم فمأمولمدمهما

َ َامرمأمة َومسمبعمةمَبمن  (ومخمل فم أم  هما،َوماحلأكمأَعملمىَمماَذأك رم ةأَامرمأمت ه َل  أي  (1)َابن ،َومهأمَإ خوم
ألن ه مات وخل ف زوجته وإخوهتا ألم  ها، وهم بنو ابنه، فلها الثيمن فرضًا ابلز وجي ة، 
والباقي ألوالد ابنه ابلت عصيب، فيكون نصيب كل   واحد منهم كنصيب أختهم، فصح ت 

 .(2)مثانيةاملسألة من 
 

                                                           

(، والت هذيب 30/61(، واملبسوط للس رخسي )6/132األصل حملم د بن احلسن )انظر:  (1)
 (.419للك لو ذ اِن   )ص 

 وهذه صورهتا:  (2)

   8 

1 زوجة (477)

8

 1 

 7/1 ب أبناء ابن 7 
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َآخمر( ب  َقال:َ)ابم
هذا ابب اثٍن يف املسائل العويصة من جهة القراابت واألنساب، وهي ظاهرة 

ال تعلم إال ابلفكر وطول الت أميل، والش رح ال يغن طائاًل يف  (1)، /لكن هالفظًا ومعىًن 
 ل   ح مشك   حتقيق   ها فعلي    ه إبمعان الن ظ     ر، وحن ن نساع   ده بتوضي   (2)مع  رفت    ها، فم   ن رام

 /العبارات.
َقال /(3)َ َومابنم ينما، َومزموجم بنمينما، َاب  َممرحمبا  َفـمقمالمتما: َب رمجألمي ، َإ لتـمقمتما ن  َ)امرمأمتم :

َم نهأمَم د  َوماح  َكأل  َتـمزمو جم ن  َالر جأالم َفـمهمذمان  ينما، (زموجم ن  َالمرأمتم ن  َهماتم َاآلخمر ،َومهأما َب أم    (4)ا
مات زوجامها، ولكل   واحدة من زوجها ابن، فتزو جت كلي واحدة اببن  (5)أي امرأتني

 .(6)األخرى، فأقبل ابنامها عليهما، ومها زوجامها، وابنا زوجيهما
َفـمقما َعملميه م ا، َفمأأنك رم َرمجأل  دمتَممعم َوأج  َ)امرمأمة  َفمإ ن َقال: ، َعملمي  َتأنك رأوا َالم لمت:

اَ(7)أأم  يَوملمدمتَأأم هأ،َومأمبأوهأَابنأَمحمماةَ  ،َفـمهمذ ه َالمرأمةأَأأم َهمذم َخمال  َأأخت  (َ(8)ب نت   .الر جأل 
                                                           

 أ(.150)لكن ها ال تعلم( بداية )ب/ (1)
 يف )د( )أراد(. (2)
 أ(.167)قال امرأَتن( بداية )د/ (3)
 (.7/314(، واإلنصاف للم رد اوي    )5/347انظر: املبدع يف شرح املقنع ) (4)
 يف )ب( و )د( )امرأَتن(. (5)
أ(: )فنقول: سعاد وسلمى إلتقتا بزيد وعمرو، فقالتا: 93قال صاحب األنوار البهي ة )ل/ (6)

ا مرحبًا اببنينا، وزوجينا، وابن زوجينا، و  مها كذلك؛ ألن  سعاد أمي زيد، وقد تزو ج هبا عمرو، فكأهن 
ا قالت: مرحباً  قالت: مرحبًا اببن زيد، وبزوجي عمرو، وسلمى أمي عمرو، وقد تزو ج هبا زيد، وكأهن 

 اببن عمرو، وبزوجي زيد(.
(، ولسان 6/2319(، والص  حاح )5/176مح  اة  املرأة: أمي زوجها، انظر: هتذيب الليغة ) (7)
 (.14/197العرب )
 )هذا( ساقطة من )د(. (8)

 أ[140]أ/
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 .(2): أن  أ م ها جد ته أمي أم  ه(1)تعن)فمإ ن َأأم  يَوملمدمتَأأم هأ(َقوهلا: 
َوقوهلا:  ) َخمال  َأأخت  َب نت  َمحمماة  َابنأ ا )ومأمبأوهأ معناه: أن  أاب الر جل زوجها؛ ألهن 

 .(4)عن نفسها ببنت أخت خاهلا (3)أكنت
وقد ح ك ي  أن  شخصاً حتاكم هو وآخر إىل عند بعض القضاة، فأقر  املد عى عليه، 

بي  نة، فقال لهفلم ا أراد القاضي احلكم عليه قال له: أحتكم ع ل ي  من غري 
: قد شهد (5)

: خال ابن أختك، فسكت، ومل (6)عندي من تقبل شهادته عليك، فقال: من هو؟ قال
 ما يقول. (7)/يدر  

َمحمماة َأمب يهَ  َلموَقمالمت:َأأم  يَوملمدمتَأأم هأ،َومأأم هأَب نتأ  .((8)قال:َ)ومكمذمل كم
 تقد م. (9))أأم  يَوملمدمتَ/أأم هأ(قوهلا: 

                                                           
 يف )ج( و )د( )يعن(. (1)
، وع ن ت بقوهلا: أم  نفسها، 93قال صاحب األنوار البهي ة )ل/ (2) أ(: )تريد أن  أم  ي ولد تن 

 الش خص والدة أم  ه(. فإن  أم  أم   
ن ت من الك ن اي ة: وهي أن تتكل م بشيء وت ريد غري ه، وك ىن  عن األمر بغريه ي ك ن  ك ن اي ة:  (3) أ ك 

، من ك ىن  عنه إذا و ر ى.   يعن إذا تكل م بغريه مم ا يستدلي عليه، وت ك ىن  أي ت س رت 
 (.421، 39/420)(، وَتج العروس 15/233انظر: لسان العرب )

واملراد هنا: أهنا سرتت نفسها بعبارة: )بنت أخت خاهلا(، فاملتبارد إىل الذ  هن من هذه 
 العبارة أن  املذكور شخص آخر غريها، وهي تريد يف احلقيقة نفسها.

ب(: )ع ن ت أبخت خاهلا: أم ها، وبنت األخت: 93قال صاحب األنوار البهي ة )ل/ (4)
 : أمي الز وج، وهو يف احلقيقة زوجها(. نفس ها، واحل م اة

 أي أن  املرأة هي: بنت أخت خاهلا، وابن محاهتا: هو زوجها.
 )له( ساقطة من )د(. (5)
 يف )ب( )فقال(. (6)
 ب(. 67)يدر  ما يقول( بداية )ج/ (7)
، 4/31) (، واحملكم واحمليط األعظم1/249مح  اة الر جل: أمي زوجته، انظر: ُممل الليغة ) (8)

 (. 59(، واملصباح املنري )ص 14،197(، ولسان العرب )32
 ب(.167م( بداية )د/ه تقد  )أم   (9)
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َأمب يه (: (1)وقوهلا َمحمماة  ا )ومأأم هأَب نتأ أميه زوجة أبيه، وأميها محاة  أبيه،   (2)معناه: أهن 
يد ي     . (3)كذا يف بعض النيسخ، وهو ما يف شرح /الر ش 

َعمم ة َأمب يه (ويف بعضها: ) َابن  َخمال  َمحمماة َابن  ومأأم هأَب نتأ
واملعىن ال خيتلف، غري  (4)

ح ذلك ابملثال، فنقول: اسم ولد املرأة  أن  ما يف هذه النيسخة أصعب من األوىل، فلنوض  
اليت وجد معها زيد، واسم أبيه عمرو، ولعمرو عم ة تسم ى هند، وهلا ابن يسم ى بكر، 

عمرو، وأميها فعمرو ابن خال بكر، وبكر ابن عم ة أيب زيد، وهذه املرأة القائلة زوجة 
ا أكنت عن زوجها أبن ه ابن خال ابن عم ة أيب ابنها، وهو  (5)محاته، وحاصله أهن 

 .(6)صحيح
َأأختَ  َابن  َأأخت  َب نت  َمحمماة  َأأم  ه ،َومأمبأوهأَابنأ  قال:َ)فمإ نَقمالمت:َأأم  يَوملمدمتَأأم 

َجمد تأهأَ/أأم َأأم  ه ( ،َفمه يم  .خمالمت 
 .(7)واضح)أأم  يَوملمدمتَأأم َأأم  ه (َقوهلا: 

                                                           

 يف )ب( )قوهلا( بدون الواو. (1)
 ه(.أم   يف )ب( )أن   (2)
 ب(. 150ي ويف( بداية )ب/يد  ش  )الر   (3)
ي ة (4) ن ه  َب(: )25( )ل/1-21478نسخة جامعة أم   القرى برقم ) يف منت األ ش  ومأأم هأَب نتأ

َابن َعمم ة َأمب يه (َمحمماةَ   بدون )ابن( بعد )محاة(، والص حيح إبضافة ابن، كما ذكره الش ارح رمحه هللا. خمال 
 يف )ب( )عن زوجها اببن خال(. (5)
 وتصويرها: (6)

 أمي املرأة )مح  اة عمرو( أبو عمرو )خال بكر( هند )عم ة عمرو(

 املرأة القائلة )أم زيد( عمرو)أبو زيد( بكر )ابن هند(

 زيد                              
 

 أي أن  أم ها جديته أم أم أمه. (7)

 ب[140]أ/
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َأأختَ وقوهلا:  َابن  َأأخت  َب نت  َمحمماة  َابنأ ( )ومأمبأوهأ معناه: أن  أاب الر جل  خمالمت 
ا أخت ابن أخت خالتها، وهو  املوجود معها ابن محاة بنتها، وأكنت عن نفسها أبهن 

ا أخت أخيها، وأخوها ابن أخت خالتها ، وهذا واضح، يظهر (2()1)صحيح، ومعناه: أهن 
 ابلت أميل.

َب نتَ :َ)فمإ نَقمالمت:َأأم  يَوملمدمتَأأم َأمب يه ،َومأمبأوهأَ(3)/َقال َابن  َابن  َمحمماة َأأم   َ(4)ابنأ
َأمب يه ( َجمد تأهأَأأم  ،َفمه يم َخمال  )أأم  يَوملمدمتَأأم َأي فقد أكنت عن نفسها بقوهلا:  أأخت 

 ولدهتا، وهي ولدت أاب الر جل الذي قد وجد معها. (5)ألن  أم  املخاط بة قد أمب يه (
، معناه: أن  أاب هذا الر جل املوجود معها ابنها، خره)ومأمبأوهأَابنأَمحمماة (َإىلَآوقوهلا: 
ا هي بنت أخت خاهلا (6)وهي محاة أم     .(7)ابن ابنها؛ ألهن 

َ ـــة َب نــت  الـم َخم ــاة َأأخــت  َمحمـم ـــيَوملـمــدمتَأأم ـــهأ،َومأمبـأــوهأَابنأ قال:َ)فمإ نَقمالـمــت:َأأم َأأم  
َأأختأهأ(َ(8)/أأختَ  ،َفمه يم ا قالت:  خمال  أم  ها  (10)أن  أم   (9)تعن)أأم َأأم  يَوملمدمتَأأم هأ(َألهن 

 جد هتما.

                                                           

 يف )د( )خاهلا(. (1)
 وأخت خالتها هي أميها. (2)
 أ(. 168)قال فإن( بداية )د/ (3)
 أخت خاليت(. يف )د( )ابن ابن (4)
 يف )ج( )فقد(. (5)
 يف )ج( )محاة ابن ابنها(. (6)
 ل(. )ب( )وهذا يظهر ابلت أمي  زاد بعده يف (7)
 أ(. 151)أخت خايل( بداية )ب/ (8)
 يف )د( )يعن(. (9)
 هتا(.ها جد  أم   يف )ب( )أن   (10)



 876َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َأأختَ وقوهلا:  َب نت  َخمالمة  َأأخت  َمحمماة  َابنأ ََ)ومأمبأوهأ تعن: أن  أاب الر جل  ((1)خمال 
لتها، وأكنت عن نفسها املوجود هو أبوها، وهو ابن محاة أم  ها، وأميها هي أخت خا

ا بنت أخت خاهلا.  أبهن 

ابَ  َابم َدمق  َ)رمجأل  َ (2)قال: َصمِب  َإ لميه  َفمخمرمجم َومابن َ، ، ي، َممرحمبا َب مخ  َالر جألأ: فـمقمالم
لبمابَ  َاب  َأأم  كم َزموجأ : َومأميب  َلمب يكم َقأل ، صورة املسألة: أن  الر جل الذي دق   ((3)امرمأمت 

الد ار،  (5)/صاحب (4)وكان ُمهول الن سب، فاستلحقه،َالباب تزو ج أبم   صاحب الد ار
فبطل نكاحه؛ ألن ه تبني  أن  الز وجة جد ته أمي أبيه، مث  إن  الر جل املذكور تزو ج ابمرأة 

جته عد هتا، مث  تزو جها /صاحب الد ار من غري وغاب عنها، فثبت موته ببي  نة، فقضت زو 
ا تزو جت اببنه، وكذلك مل تعلم هي أن ه أبو زوجها، مث  قدم زوجها فسأل  أن يعلم أهن 

أيب، فقيل  (7): تزو جت، فقال: مبن ؟ فقيل: فالن بن فالن، فقال: ذاك(6)عنها، فقيل
من الز وج، فلم ا دق  الباب خرج إليه له: فقد أولدها هذا الغالم، وأشاروا إىل ابنها 

 الص بي، فقال له: مرحباً أبخي، وابن امرأيت، قل ألبيك وأيب: زوج أم  ك ابلباب.

                                                           

 يف )د( )خاليت(. (1)
 يف )ب( )ابب قوم(. (2)
ي ة الث الث: )يف مجيع نسخ منت  (3) ن ه  َاأل ش  َالد ار َومتـمزمو جمَهأوم ب  َصماح  اَالر جألأَتـمزمو جمَب أم   فـمهمذم

َأَم َأمقـمر  َالد ار  بأ َصماح  َالذ يَخماطمبمهأَالر جألأَومكمانم َابنا َومهأوم ا اَفمأمولمدمهم َأمنَطمل قمهم َبمعدم ا مرمأمة َهمذم ن َاب 
يعاَ الر جألمَابنأهأَفمصمد قمهأَال َجم  نهأَومبمطملمَالن  كماحمان  َنمسمبأهأَم  َفـمثـمبمتم َممعرأوف  ( منت ر جألأَوملمَيمكأنَلمهأَأمب 

ي ة: نسخة اجلامعة اإلسالمية )ل/ ن ه  ( 1-20561أ(، ونسخة جامعة أم   القرى برقم )24األ ش 
 ب(.25( )ل/1-21478أ(، ونسخة جامعة أم   القرى برقم )18)ل/

 يف )د( )فاستلحق صاحب(. (4)
 ب(.168)صاحب الد ار( بداية )د/ (5)
 يف )د( )فقيل له: تزوجت(. (6)
 يف )ب( )ذلك أيب أي فقيل(، ويف )د( )فذاك أيب فقيل(. (7)

 أ[141]أ/



 877َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

(وقوله:  اآلن مل تكن  (2)ابعتبار ما كانت عليه، وإال /فهي (1)ُماز )ابنَامرمأمت 
أبيه هلا ابلشيبهة، وتبني  فساد نكاح أبيه هلا لكوهنا  ءزوجته؛ النفساخ نكاحه عنها بوط

 .(3)زوجة /ابنه
(َوقوله:   أيضاً. (4)ُماز)زموجأَأأم  كم

يهَ  َأمخ  َأأم   َب نت  َعمم ة  َابن  َخمالم َومتـمرمكم َمماتم َابنَ (5)قال:َ)رمجأل  َابن  َعمم ةم َ،َومتـمرمكم
واضح؛ ألن  بنت أم    (7)/وهذا ومخمالمتمهأ(َ(6)محمماة َأمب يه ،َفـمهأمماَأمبـموماهأ،َوميمأوزأَأمنَيمكأونمَعمم هَأ

هو أبوه، أو عميه،  (8)أخيه هي أخته، وابن عم تها هو ابن عم ته، وخال ابن عم تهما
 ، أو خالته، وهي عم ة ابن أخيها.(9)وبنت محاة أبيه هي أميه

َالر جألميَ  َهمذمين  َأمن  : َاجلمومابأ َاآلخمر ، َعمم  َم نهأمما د  َوماح  َكأل  ن  َ)رمجأالم َ(10)قال:
د َ َوماح  َكأل  َفماالبنمان  َابنا ، َم نهأمما د  َوماح  َكأل  َفـمرأز قم َاآلخمر ، َب أم   َم نهأمما د  َوماح  َكأل  تـمزمو جم

                                                           

 يف )ب( و )ج( )ُمازاً(. (1)
 أ(.68)فهي اآلن( بداية )ج/ (2)
 ب(. 151)ابنه وقوله( بداية )ب/ (3)
 يف )ب( )ُمازاً(. (4)
 يف )د( )أخته(. (5)
 يف )د( )عم ته(، وهو خطأ. (6)
 أ(. 169)وهذا واضح( بداية )د/ (7)
 يف )ب( و )ج( و )د( )عمتها(. (8)
ن ه يي  (9) ا ذكر ابن محاة  هكذا يف مجيع النيسخ، واأل ش  رمحه هللا مل يذكر بنت محاة أبيه، وإّن 

 أبيه، وهو خاله، وعم ة ابن خاله هي أميه أو خالته. 
هذان الر جالن مها أبوا الر جلني الل ذ ين يف السيؤال، وليسا مها الر جالن الل ذان يف  (10)

 السيؤال. 
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 .(3)تاج إىل زايدة إيضاحوهذا بني   ال حي (2)((1)م نهأمماَعمم َاآلخمرَ 
َكأل َ َتـمزمو جم َالر جألمي  َأمن  َجمومابأهأ: َاآلخمر ، َخمالأ َم نهأمما د  َوماح  َكأل  ن  َ)رمجأالم قال:

َاآلخمر ( بنمة  َم نهأمماَاب  د  وماح 
أي تزو ج زيد اببنة عمرو، وعمرو /تزو ج اببنة زيد، فولد  (4)

 .هلما ولدان، فابن زيد خال ابن عمرو؛ ألن ه أخو أم  ه ألبيها، وكذلك ابن عمرو
َكأل َ َتـمزمو جم َرمجألمي  َاآلخمر ،َجمومابأهأ:َأمن  َخمال  َابنأ َم نهأمما د  َوماح  َكأل  ن  قال:َ)رمجأالم

َم نهأمماَب َأ د  َاآلخمر (وماح   أي تزو ج زيد أبخت عمرو، وتزو ج عمرو أبخت زيد، (5)خت 
فولدَت هلما ولدين، فابن زيد ابن خال ابن عمرو؛ ألن  عمراً خال ابن زيد، وكذلك ابن 

 عمرو.
َكأل َ َتـمزمو جم َرمجألمي  َأمن  َجمومابأهأ: َاآلخمر ، َأميب  َعمم  َم نهأمما د  َوماح  َكأل  ن  َ)رمجأالم قال:

د َم نهأمماَ/ب أم َ وَم َاآلخمر (َ(6)اح  أي تزو ج زيد أم  أيب عمرو، وتزو ج عمرو أم  أيب زيد،  (7)أميب 
، وكذلك ابن (8)فولد هلما ابنان، فابن زيد ع مي عمرو؛ ألن ه أخو أيب عمرو من /أم  ه

 عمرو.

                                                           

 أي عمي اآلخر ألم  ه. (1)
(، والت هذيب 6/95(، وروضة الط البني )6/594انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (2)

 (.427للك لو ذ اِن   )ص 
 يف )د( زايدة )وهللا أعلم(. (3)
(، والت هذيب 6/95(، وروضة الط البني )6/594انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (4)

 (.427للك لو ذ اِن   )ص 
 (.6/96(، وروضة الط البني )6/596ح الكبري للر افعي   )انظر: الش ر  (5)
 ب(. 169)أبم   أيب( بداية )د/ (6)
 (.6/95(، وروضة الط البني )6/594انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (7)
 أ(.152ه وكذلك( بداية )ب/)أم    (8)

 ب[141]أ/



 879َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

َاآلخمر ،َ َأميب  َم نهأمماَخمالأ د  َوماح  َكأل  ن  َكأل َقال:َ)رمجأالم َتـمزمو جم َرمجألمي  جمومابأهأ:َأمن 
َاآلخمر ( َأأم   د َم نهأمماَب أم   وماح 

أي تزو ج زيد أبم   أم   عمرو، وتزو ج عمرو أبم   أم   زيد، فولد  (1)
 .(3)، وكذلك ابن عمرو، وهو واضح(2)هلما ابنان، فابن زيد خال عمرو؛ ألن ه أخو أم  ه

َوَم َكأل  ن  َ)رمجأالم َكأل َقال: َتـمزمو جم َرمجألمي  َأمن  َجمومابأهأ: َاآلخمر ، َأأم   َعمم  َم نهأمما د  اح 
َاآلخمر ( بنمة َابن  َم نهأمماَاب  د  وماح 

أي تزو ج زيد اببنة ابن عمرو، وتزو ج عمرو اببنة ابن  (4)
لك ابن ، وكذ(7()6)ابن عمرو؛ ألن ه أخو أبيها (5)زيد، فولد هلما ابنان، فابن زيد عمي أم   

 .(8)عمرو
َكأل َ َتـمزمو جم َرمجألمي  َأمن  َجمومابأهأ: َاآلخمر ، َأأم   َخمالأ َم نهأمما د  َوماح  َكأل  ن  َ)رمجأالم قال:

َاآلخمر ( بنمة َب نت  َ/م نهأمماَاب  د  وماح 
بنت عمرو، وكذلك عمرو،  (10)أي تزو ج زيد ببنت (9)

فولد هلما ابنان، فابن زيد خال أم   ابن عمرو؛ ألن ه أخو أم  ها من أبيها، وكذلك ابن 
 عمرو.

                                                           

 (.6/95)(، وروضة الط البني 6/594انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (1)
 أخو أم  ه من أمٍ ، أي إن ه خاله ألمٍ . (2)
 يف )د( زايدة )وهللا أعلم(. (3)
 (.6/95(، وروضة الط البني )6/594انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (4)
 ابن عمرو(. يف )ب( )عمي  (5)
 )أبيها( ساقطة من )ب(. (6)
 أخو أبيها من أب، أي عم ها ألب. (7)
 يف )د( زايدة )وهللا أعلم(. (8)
 (.6/95(، وروضة الط البني )6/594انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (9)
 يف )ج( )تزو ج زيد بنت  بنت عمرو(. (10)

 أ[142]أ/
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َرمجأال َتـمزمو جمَ(1)/َقال َأمن  َخمالأهأ،َجمومابأهأ: َاآلخمر ،َوماآلخمرأ َعمم  َأمحمدأهأما ن  :َ)رمجأالم
َابنمهأَأأم هما،َ َم نهأمماَابن (امرمأمة ،َومزمو جم د  َوماح  َل كأل   أي فابن األب عمي ابن االبن؛  (2)فـموأل دم

 .(4)االبن خال ابن األب؛ ألن ه أخو أم  ه ألم  ها (3)ألن ه أخو أبيه ألبيه، /وابن

َتـمزمو جَم َرمجألمي  َأمن  َجمومابأهأ: َأمب يه ، َعمم  َوماآلخمرأ َاآلخمر ، َعمم  َأمحمدأهأما ن  َ)رمجأالم َقال:
د َم نهأمماَابن ( َوماح  َل كأل   َأمب يه ،َفـموأل دم َب أم   َاآلخمر ،َومتـمزمو جمَاآلخمرأ أي تزو ج زيد  أمحمدأهأماَب أم  

أبم   عمرو، وتزو ج عمرو أبم   أيب زيد، فولد لكل   واحد منهما ابن، فابن زيد /عمي 
ابن  (5)

أيب ابن زيد؛ ألن ه أخو أيب أبيه ألم  ه، وهو عمرو؛ ألن ه أخو أبيه ألم  ه، وابن عمرو عمي 
 واضح يظهر ابلت أميل.

َتـمزمو جمَ َأمب يه ،َجمومابأهأ:َأمن َرمجألمي  َخمالأ َاآلخمر ،َوماآلخمرأ َأمحمدأهأماَخمالأ ن  قال:َ)رمجأالم
َمَ  َل كأل   َأأم  ه ،َفـموأل دم َب أم    .نهأمماَابن (أمحمدأهأماَأأم َاآلخمر ،َومتـمزمو جمَاآلخمرأ

يد يي يف شرحه، مث  قال: )هذه مقر رة  كذا هو يف بعض النيسخ، وعليها جرى الر ش 
قبلها، إال أن ك يف تلك تقول: عمٌّ، وعمي أب، ويف هذه خال، وخال أب(  (6)على اليت
 انتهى. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .، (7)والظ اهر أن  هذا اجلواب غري صحيح
                                                           

 أ(. 170)قال رجالن( بداية )د/ (1)
 (.6/95(، وروضة الط البني )6/595انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (2)
 ب(.68)وابن االبن( بداية )ج/ (3)
 يف )د( زايدة )وهللا أعلم(. (4)
 ب(. 152ابن( بداية )ب/ )عمي  (5)
 يف )ب( )الذي(. (6)
َأمب يه (واجلواب الص حيح لقوله:  (7) َخمالأ َوماآلخمرأ َاآلخمر ، َخمالأ َأمحمدأهأما ن  أن  َهو: )رمجأالم

أبم  ها، فولد لكل   منهما ابن، وصورهتا: تزو ج زيد ابمرأة، وزو ج رجاًل تزو ج ابمرأة، وزو ج ابن  بنته 
ابن بنته، وهو عمرو، أبم  ها، فولد هلما ابنان، فابن عمرو خال ابن زيد؛ ألن ه أخو أم  ه ألم  ها، وابن 

 زيد خال أيب ابن عمرو؛ ألن ه أخو أم   أبيه من أبيها.
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ا َأمب يه (يظهر أن لو قال:  (1)/وإّن  َخمالأ َأمحمدأهأماَعمم َاآلخمر ،َوماآلخمرأ ن  )رمجأالم
وصورته:  (2)

أن يتزو ج زيد أبم   عمرو، ويتزو ج عمرو أبم   أم   زيد، فولد هلما ابنان، فابن زيد عمي ابن 
، وقد (3)ه أخو أم   أبيهعمرو؛ ألن ه أخو أبيه ألم  ه، وابن عمرو خال أيب ابن زيد؛ ألن  

 وجدت  هذه املسألة يف نسخة معتمدة، وقد ضرب عليها.
َتـمزمو جمَ َعمم َأأم  ه ،َجمومابأهأ:َأمن َرمجألمي  َاآلخمر ،َوماآلخمرأ َأمحمدأهأماَخمالأ ن  /َقال:َ)رمجأالم

َابنمةمَابن ه ،َ َاآلخمرأ َم نهأمماَابن (أمحمدأهأماَابنمةمَاآلخمر ،َومتـمزمو جم د  َوماح  َل كأل   أي تزو ج  فـموأل دم
ابن عمرو؛ ألن ه أخو أيب  (4)زيد اببنة عمرو، وتزو ج عمرو اببنة ابن زيد، فابن زيد عمي أم   

 أم  ه ألبيها، وابن عمرو خال ابن زيد؛ ألن ه أخو أم  ه من أبيها.

َوماآلخمرَأ َاآلخمر ، َخمالأ َأمحمدأهأما ن  َ)رمجأالم َرمجألمي ََ(5)قال: َأمن  َجمومابأهأ: َأأم  ه ، خمالأ
د َم نهأمماَابن ( َوماح  َل كأل   َب نت ه ،َفـموأل دم َب نتم َاآلخمر ،َومتـمزمو جمَاآلخمرأ أي  تـمزمو جمَأمحمدأهأماَب نتم

عمرو اببنة بنت زيد، فولد هلما ابنان، فابن زيد خال  (6)تزو ج زيد اببنة عمرو، /وتزو ج
أم   اب ن عم   رو؛ ألن    ه أخ   و أم   أم     ه

م   ن أبيها، واب ن عم   رو خال اب ن زي   د؛ ألن    ه أخ   و  (7)
/أم  ه

 من أبيها. (8)
                                                           

ا يظهر( بداية )د/ (1)  ب(.170)وإّن 
ي ة يصلح هلذا الس ؤال، فتكون املسألة مع  (2) ن ه  أي أن  اجلواب الذي ذ ك ر  يف منت األ ش 

َأمحمدأهأماَجواهبا هكذا: ) َتـمزمو جم َرمجألمي  َأمب يه ،َجمومابأهأ:َأمن  َخمالأ َاآلخمر ،َوماآلخمرأ َأمحمدأهأماَعمم  ن  رمجأالم
َ َب أم   َاآلخمرأ َم نهأمماَابنَ أأم َاآلخمر ،َومتـمزمو جم َل كأل   ي ة أأم  ه ،َفـموأل دم ن ه  ( وهو موافق ملا يف نسخ منت األ ش 

( 1-20561أ(، ونسخة جامعة أم   القرى برقم )24الث الث: نسخة اجلامعة اإلسالمية )ل/
 أ(.26( )ل/1-21478ب(، ونسخة جامعة أم   القرى برقم )18)ل/

 أخو أم   أبيه ألم  ها. (3)
 ابن عمرو(. عمي يف )د( ) (4)
 قوله: )واآلخر خال( ساقط من )ب(.  (5)
 أ(. 153ج عمرو( بداية )ب/)وتزو   (6)
 أبيه من أبيها(. يف )ب( )أم    (7)
 أ(. 171ه من( بداية )د/)أم    (8)

 ب[142]أ/
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اَرمجألَ  َأمحمدأهأماَعمم َاآلخمر ،َومخمالأهأ،َفـمهمذم ن  ََ(1)قال:َ)رمجأالم ،َومأأخت  لمهأَأمخ َم نَأمب 
َابنا ،َ(2)م ن َفمأمولمدمهما َم نهأ، َفـمزمو جمهما ، َومخمالأهَأَأأم   َاالبن ، َعمم  َ(3)فمالر جألأ َبمدملم َكمانم َفمإ ن ،

َعمم تأهأ،َومخمالمتأهَأ َامرمأمة َفمه يم  . (6)وهذا واضح (5)((4)الر جأل 
َابن ه َم نَ َب نتم اَرمجأل َزمو جم َأمب يه ،َفـمهمذم َاآلخمر ،َومجمد  َأأم   َأمحمدأهأماَجمد  ن  قال:َ)رمجأالم

َلمهأَآخمر َابن  َأمب يه ((7)ابن  َاالبن ،َومجمد  َأأم   أي ألن ه أبو  ،َفـموملمدمتَلمهأَابنا ،َفمالر جألأَجمد 
. (8)أيب أم  ه، وأبو أيب  أبيه، وهو بني  

َ َأأم   َأمب يه ،َومجمد  َأميب  َأأم  ه ،َومجمد  َأأم   َاآلخمر ،َومجمد  َأأم   َأميب  َأمحمدأهأماَجمد  ن  قال:َ)رمجأالم
َأميضا َابنمَ َلمهأَابن ،َثأ َزمو جم َلمهأَآخمر،َفـموأل دم َابن  َابن ه َم نَابن  َب نتم اَرمجأل َزمو جم أمب يه ،َفـمهمذم

اَابنَ  ـــذم َهم ـــر،َفـموملـمـدمتَلمهأَب نتا ،َثأ َزمو جم َلمهأَآخم ـــرَابنمةمَابن  ََ(9)لمهأَآخم ـــنَ/ذمل كم َم  الب نتم
َأأم  ه ،(10)/االبنَ  َأميب  َجمد  َاالبن  َم نم َابن ،َفمالر جألأ َهلمأمما َ ،َفـموأل دم َأميب  َأأم  ه ،َومجمد  َأأم   ومجمد 

َأَم َأأم   وهذا مم ا يظهر ابلت أميل وعمل الفكر، ولعل  متثيله بذكر األمساء مم ا  ب يه (أمب يه ،َومجمد 
 على ما ذكره املصن  ف. (11)يزيده صعوبة، فلهذا /اقتصرت

                                                           
 جل(.يف )ب( )الر   (1)
 (.يف )د( )وأخت أم ٍ  (2)
 أي عم ه ألب، وخاله ألمٍ . (3)
 أي عم ته ألب، وخالته ألمٍ . (4)
(، والت هذيب 6/95(، وروضة الط البني )6/595انظر: الش رح الكبري للر افعي   ) (5)

 (.428للك لو ذ اِن   )ص 
 يف )د( زايدة )وهللا أعلم(.  (6)
 )آخر( ساقطة من )د(.  (7)
 يف )د( )وأبو أبيه(. (8)
 يف )ج( )هذه البنت( وهو الص واب. (9)
 أ(. 69)االبن فولد هلما( بداية )ج/ (10)
 ب(. 171( بداية )د/ى)اقتصرت عل (11)

 أ[143]أ/
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َ)اببَآخمر(
هذا ابب اثلث من أبواب العويص يف املسائل املشكلة من جهة املرياث والن سب 

عدم  إرثه، لكن ه وارث، أو تقتضي إرثه، وهو  (1)أيضاً على معىن أن  نسبة الظاهر تقتضي
 غري وارث، كما تراه يف املسائل املذكورة.

َ َأميب  َ)جمد ، ع نمةَ(2)قال: َ/الأالم بن  َاب  َلميسم ، َالمالم َأمحرمزم ، َزمو جمَ(3)أأم   َرمجأل  َفـمهمذما ،
َ َبمعدم مأ َالغأالم َفممماتم ما ، َفـموملمدمتَلمهأَغأالم َابنـمتمهأ، يه  َأمخ  َابنم َفمالمالأ َأأم  ه ، َأمابم َومتـمرمكم أمبـموميه ،

 .؛َلمن هأَعمم َأمب يه ((4)لمهَأ
يد ي   يف شرحه: )قوله:  ع نمة(قول الر ش  َ/الأالم بن  َاب  يعن: أن  ابن املالعنة  )لميسم

ا ورثه بكونه (6()5)يصري جديه عصبة له، وليس هذا من ذاك ، وما ورث بكونه جد ه، إّن 
 ه( انتهى. عم  أبي

 وما ذكره من أن  ابن املالعنة يصري جديه عصبة كالم عجيب. 

                                                           

 يف )ج( )يقتضي(. (1)
هكذا يف )أ( و )د(، ويف )ب( و )ج( )جدٌّ أبو أمٍ ( وهو الص واب، وهو موافق ملا جاء  (2)

ي ة )ل/ ن ه  ي ة يف شرح فرائض األ ش  ي ة الث الث: نسخة أ(، وكذلك لنسخ منت 95يف األنوار الب ه  ن ه  األ ش 
ب(، 18( )ل/1-20561ب(، ونسخة جامعة أم   القرى برقم )24اجلامعة اإلسالمية )ل/

 ب(.26( )ل/1-21478ونسخة جامعة أم   القرى برقم )
 ب(. 153)املالعنة فهذا( بداية )ب/ (3)
 )له( ساقطة من )د(. (4)
 يف )د( )ذلك(. (5)
أي أن  هذا اجلد  الوارث ليس من األجداد الذين يرثون من  قوله: )وليس هذا من ذلك( (6)

فة.   ابن املالعنة فابنته مل تالعن وإرثه من ابن بنته ليس بتلك الص  
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املالعنة وجهني فيما إذا أتت  (1)وقد حكى الر اف ع يي يف الكالم على مرياث ولد
؟ وصح ح  (2)املالعنة بولدين توأ مني، هل يتواراثن أبخو ة األم   فقط أو أبخو ة األب واألم  

فال عصبة  -يعن توارثهما أبخو ة األم   فقط  -قلنا ابألو ل  (3)/)وإذا األو ل، مث  قال:
للولد املنفي إال من ص لبه، أو من جهة الوالء، /أبن يكون عتيقاً، أو أميه عتيقة، فيثبت 

 .(4)الوالء ملوالها عليه( انتهى
َومل أدر  ما احرتز عنه املصن  ف بقوله بن  َاب  ع نمة(:َ)لميسم  .(5)/الأالم

َب نت ه (ويقع يف بعض النيسخ:  َابن  َممالم  ولعل ه أوىل. (6))جمد َومر ثم
                                                           

 يف )ب( )ولد ولد املالعنة(. (1)
 ح(.يف )ب( )ووض   (2)
 أ(. 172)وإذا قلنا( بداية )د/ (3)
 (. 6/521الش رح الكبري للر افعي   ) (4)
ي ة )ل/ (5) ن ه  ي ة يف شرح فرائض األ ش  أ(: )أي ليس امليت اببن 95جاء يف األنوار الب ه 
ه جل املزو  ج إذا العن زوجته اليت هي ابنة عم   أب امليت الذي هو ابن أخي الر   يريد أن   ،املالعنة

ال  ،ا البنهنه عمًّ ا يرث لكو وهو إّن   ،النتفاء نسب االبن من أبيه ؛ال يرث اجلد   ونفى الولد فإن  
 بيه(.ا أللكونه عمًّ  أبو األم    وحينها يرث هذا اجلدي  ،سب اثبتا إذا مل يالعن فالن  أم   ،الكونه جدًّ 

 رط؟ على أن  ذكر هذا الش   يي ه  ن  ش  وهو: ملاذا األ   د إشكاالً ور  ه ي  إال أن   ،كالمه وجيه وصحيح
ه لو كان م أن  وه  االبن ليس اببن املالعنة ي   فاشرتاطه أبن   ،ابملالعنةاببن ه ليس األصل يف االبن أن  

وهو ما أوقع  ،هنالذ   إىل ، وهذا ما يتبادر فة من جهة كونه أيب األم   ابن املالعنة لورث هبذه الص   
ى صعيب علرط الت  يف هذا الش   ي   ه  ن  ش  ارح، إال إذا كان مقصود األ  وانتقده الش   ،يف اخلطأ ي  يد  ش  الر  

 فكري، وفيه نظر، وهللا أعلم.وإدخاله يف متاهات الت   ،وإيهامه ،املسؤول
ع نمة(أي من دون ذكر عبارة:  (6) َالأالم /َ بن  َاب  ي ة نسخة   )لميسم ن ه  كما جاء يف منت األ ش 

اَرمجأل (َب(: 18( )ل/1-20561جامعة أم   القرى برقم ) َب نت ه َفـمهمذم َابن  َممالم َومر ثم َأمب وَأأم   )جمد 
 خل.ا

 ب[143]أ/
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ا َأمب يه ،َفـمهمذم َومجمد ،َفـمومر ثمهأَجمد هأَدأونم تـملمهأَأمبأوهأ،َفـملممَيمر ثهأ( قال:َ)أمب  َقـم أي  الميتأ
 (2)، بل حيث قام ابألب مانع، وهذا ال خيتصي ابلقاتل(1)ملا تقد م من أن  القاتل ال يرث

، أو اختالف دين فإن ه يكون كذلك.  من رقٍ 
َوملمد ه ،َ َخمالأ َإ ال َيمر ثهأ َفـملمم ، َومأمخمومات  ة  َومإ خوم ، َومبـمنمات  َبمن يم َخمل فم َ)رمجأل  قال:

َلمهَأ َلمهأ،َفـموأل دم َأأختمهأَم نَعمبد  َزمو جم اَرمجأل  ،َفمممالأهأَل سمي  د ه ،ََ(3)فـمهمذم د ،َثأ َمماتم َأموالم م نهما
َوملمد ه ( َخمالأ  ما ذكره فيه جتويز؛ ألن  ما يف يد العبد ملك لسي  ده، فال إرث. ومهأوم

َ/ومخمل فَم َمماتم َحأر  َ)رمجأل  َفـمهمذماََ(4)قال: َوملمد ه ، َخمالأ َفـمومر ثمهأ َوملمد ه ، أمخا َومخمالم
َابَ  َابن ـــهَ رمجأل َتـمزمو جم َالر جألأَبمعدم َم نهماَابنا ،َفممماتم َاالبنأ َابنمـــهأَب أم  هما،َفـمرأز قم ، مرمأمة ،َومزمو جم

ومخمل فَم/
َلمهأ(َ(5) َأمخأوَامرمأمت ه ،َفمالمالأ َالذ يَهأوم َابن ه  أي ل م ا تزو ج الر جل  (6)أمخا ،َومابنم

 :(9)، مث  مات الر جل املذكور بعد موت ابنيه(8()7)انابملرأة وزو ج ابنه أبم  ها ولد هلما ابن
، وابن ابنه الذي هو أخو (10)الذي ولد له من املرأة، والذي زو جه أبم  ها، وخل ف أخاً 

                                                           

 (.169انظر: )ص  (1)
 )مانع( ساقطة من )ب(. (2)
 .بدون )له( )د(يف  (3)
 أ(. 154ف أخاً( بداية )ب/)وخل   (4)
 ب(. 172ف أخاً( بداية )د/)وخل   (5)
زو ج الر جل  ابن  ابنه أبم   امرأته بداًل  (، إال أن  فيه:428)ص  انظر: الت هذيب للك لو ذ اِن    (6)
 من ابنه.
 يف )د( )ولد هلما ابن ابن(. (7)
االبنان مها: ابن الر جل، وابن ابنه، وال فائدة يف والدة ابن الر جل هنا ما دام أن ه مات  (8)

 قبل موت الر جل، فلو أن  الر جل مل ي ولد له ابن مل ختتلف املسألة.
 يف )د( )ابنه(. (9)
 يف )ب( )أخاه(. (10)



 886َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

 .(3)على األخ (2)، فاملال له؛ ألن  ابن االبن /مقد م(1)امرأته
َ َبمن يم َومخمل فم َمماتم َ)رمجأل  َفـمهمذماَقال: َيمر ثأهأَ/أمحمد ، َفمالم َكمث ري ، َوملمهأَممال  ، ومبـمنمات 

َاشتـمرمىَعمبدا َفـمومقـمفمهَأ رمجأل 
َعملمىَ ومكسبمهَعملمىَالكمعبمة ،َ(4) َالعمبدأ،َفمممالأهأَومقف  ثأ َمماتم

َأمحمد ( َيمر ثأهأ َالم هذا بني   واضح، لكن كان ينبغي أن يزيد: )وال مالك له(؛  الكمعبمة ،
 ليخرج العبد، فإن ه ال ْيلك شيئاً حىت  ي ور ث، فيصدق أن ه ال يرثه أحد.

َكمث ري (َفإن قيل: خرج العبد بقوله:   فإن  العبد ال مال له. )وملمهأَممال 
 ث.مال له أيضاً ي ور   (5)قلنا: العبد املوقوف هو وأكسابه ال
املوقوف عليه ْيلك األكساب املعتادة  (6)فإن  قضي ة إطالق األصحاب أن  

وطئت بشبهة أو نكاح كان  (8)/لو (7)والن ادرة، ويشهد له تصرحيهم أبن  اجلارية املوقفة
 .(9)الشيبهة من األكساب الن ادرة ءمهرها للموقوف عليه، مع أن  املهر من وط

أن  املوص ى له ْيلك األكساب املعتادة خاص ة،  (10)املوص ى مبنفعةلكن  املرج ح يف 
                                                           

 .، يعن أن ه خاله ألم ٍ أي أخو امرأته ألم ٍ  (1)
 ب(. 69على( بداية )ج/)مقد م  (2)
 يف )د( )وهللا أعلم(.زاد  (3)
 يف )ج( )فوقفه هو وكسبه(، ويف )د( )فوقفه على وكسبه(. (4)
 يف )د( )وأكسابه مال ألن  ماله أيضاً(. (5)
 )أن ( ساقطة من )د(. (6)
 .يف )ب( و )ج( و )د( )املوقوفة( (7)
 أ(. 173)لو وطئت( بداية )د/ (8)
كساب( ساقط من املوص ى له ْيلك األ ن  أح يف املوص ى مبنفعة املرج   قوله: )الن ادرة لكن   (9)
 )ب(. 

 يف )ج( و )د( )مبنفعته(. (10)

 أ[144]أ/
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 .(1)وف  ر  ق بينهما بقو ة امللك هنا
،َفـمهمذماَرمجأل َتـمزمو جمَ َدأونمَالعمم   َعمم اَومخماال ،َفـمومر ثمهأَالمالأ َومخمل فم قال:َ)رمجأل َمماتم

َأأم  ه ،َفمجماءمت َجمد تمهأَأأم  َ/ابنَأَأمخأوهأَلمب يه  َخمالأهأ،َومهأوم بن ،َفـمهأوم ََ(2)اب  َلمب يه ،َفـمهأوم يه  أمخ 
) َالعمم   َم نم ل ريماث  َاب  َ.َ(3)أموىلم

دمة َ )وملمهأَومجهَ  َكأل َوماح  مرمأمة ،َومتـمزمو جمَابنأهأَب أم  هما،َفـموملمدمت َرمجأل َتـمزمو جمَاب  :َومهأوم آخمرأ
َهَأ َالكمب ريمة  َفمابنأ َابنا ، َلمب يه (م نهأمما يه  َأمخ  َابنأ َالص غ ريمة ،َومهأوم َابن  َخمالأ وهذا واضح  وم

 أيضاً.

َ)ق يلَم َيمكأنَ(4)قال: َإ ن : ل رمجأل 
(5)ََ َيف  ََ(7()6)أمبأوكم َحمّت  َتـمعمالم َفـمقألَلمهأ: المحيماء 

َم ن َم ريماثمكم َم نََ(8)تمقب ضم َتمقب ضم َحمّت  َ/أمنتم َفـمتـمعمالم َقمدَهملمكم َكمانم َأملفمي ،َومإ ن أمب يكم
َب نتا ،َومابناَ  َثممان يمة َومع شر ينم َومتـمرمكم اَرمجأل َمماتم ،َفـمهمذم َعمشرمةمَآالف  َجمد  كم دا ،َ م ريماث  وماح 

َابن ،َومهأوَم ومابنم
ث يمَأملفا (َ(9) َثمالم ،َومتـمرمكم فإن كان االبن حيًّا كان له ألفني؛ أي  الأخماطمبأ

يعص  ب أخواته، ويقسم املال بينهم للذ كر مثل حظ   األنثيني، فيحصل  (10)ألن ه حينئذ
                                                           

 (.2/470(، وأسىن املطالب )5/507انظر: الن جم الوه اج ) (1)
 ب(. 154)ابن أخيه( بداية )ب/ (2)
(، واالختيار 30/61واملبسوط للس رخسي )(، 6/132انظر: األصل حملم د بن احلسن ) (3)

 .(4/537لتعليل املختار )
 . بدون )قيل( )د( يف (4)
 يف )ب( )يكون(. (5)
 يف )ب( و )د( )أبوك ابحلياة(. (6)
 وهي شرح لقوله: )يف األحياء(.  ،يف حاشية األصل: )ح ابحلياة( (7)
 قوله: )من أبيك( ساقط من )ب(.  (8)
 يف )د( )فهو(. (9)
 ب أخواته( إىل هناية الكتاب ساقط من )د(. قوله: )حينئذ يعص    (10)

 ب[144]أ/



 888َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََةَيَ هَ نَأشَ ةَيفَشرحَالَأي َنَ بَالسَ اهَ وَمالَم
 

الثيلثني  (1)لكل   أنثى ألف، وحيصل للذ كر ألفان، وإن كان ميتًا فإن  البنات أيخذن
 .(2)ابلفرض، وهو عشرون ألفاً، وأيخذ ابن االبن ابقي املال ابلت عصيب

واحلمد هلل وحده، وصل ى هللا على سي  دان حمم د، خامت الن بي  ني، وعلى آله وصحبه 
 وسل م.

ن ه ي ة على يد كاتبه، ومؤل  فه، الفقري،  مت  كتاب املواهب الس ن ي ة يف شرح األ ش 
رتف ابلت قصري، الر اجي عفو ربه، حمم د بن أيب بكر بن أمحد بن حمم د بن عمر بن املع

ب ة،  حمم د بن عبد الوهاب بن حمم د بن ذؤيب بن مشرف، الش هري اببن قاضي ش ه 
، الش اف ع ي    يف ليلة األحد،  -لطف هللا تعاىل به، ووف قه لفعل اخلريات  -األسدي  
ن شهر هللا احملر م، سنة اثنني وثالثني ومثان  مئة، وهو يرجو مم ن نظر احلادي والعشرين م

 فيه إن رأى خلالً أصلحه بقلمه، أو زلالً سرته بذيل كرمه.

                                                           

 يف )ب( )أيخذون(. (1)
 وهذه صورهتا:  (2)

   التَّركة 1000   
2

7

 التَّركة 714 

   30 30000  3 3×14=42 30000 

 بنتا   28 (478)

 ب

28/1 28000/1000 
2

3

 2 28/1 20000/ 
2

7

 714 

 ــــ ــــ ــــ ــــ 2000 2 ابن 

 ابن ابن  

 )وهو المخاطب(
 10000 14 1 ب ــــ ــــ ــــ

 إن كان االبن ميتاً  إن كان االبن حيًّا  
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 الكرمية القرآنية اآلايت فهرسأواًل: 
 الصفحة رقمها اآلية الرقم

 سورة البقرة

 469 40 ژڦ  ڦ  ژ 1

 105 237 ژى  ى  ائ  ژ  2

 سورة النساء

 607 1 ژڀ  ڀ    ڀ  ژ  3

 106 7 ژٿ   ٿژ  4

 214 11 ژگ  گ   گ  ڳ ژ  5

 188 11 ژگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱژ  6

 217 11 ژڳ   ڳ  ڱ  ڱژ  7

 212 11 ژں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڱ  ںژ  8

 207 11 ژہ  ہ    ہ  ھ    ھژ  9

 255، 223 11 ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ         ڭ  ۇ  ۇژ  10

 223 11 ژۅۉژ:إىل قوله ژھ  ے  ے  ۓ  ۓژ  11

ې  ې        ژ: إىل قوله    ژھ  ے  ے  ۓ  ۓژ  12

 ژې  ې     ى  ى
11 228 

 256 11 ژۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ  13

 226 11 ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ ژ 14

 139 11 ژ ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئژ  15

 146 12 ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژ 16
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 208 12 ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ      ڀ  ڀ  ژ 17

 211 12 ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ  18

 146 12 ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ 19

 211 12 ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ژ 20

 240 12 ژڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑژ  21

ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ   ژ  22

 ژگ  گ    گ  ڳ  ڳ
12 220 

 236 12 ژک  ک  گ  گ ژ 23

 241 176 ژٱژ 24

پ  پ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپژ 25

ٹ     ٹ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ 

 ژٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

176 219 

 208 176 ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿژ 26

 سورة األعراف

 469 26 ژڄ  ڄژ  27

 سورة األنفال

 109 9 ژپ   پ  ڀ  ڀژ  28

 214 12 ژڱ  ڱ   ڱژ 29

 145 75 ژی       ی  ی          جئ           ىئ  ىئ   ىئ  یژ  30

 سورة التوبة

 197 103 ژڱ  ڱ  ڱژ  31
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 سورة يونس

 183 32 ژی  ی  ی  جئ  حئژ  32

 سورة يوسف

 469 38 ژٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ 33

 سورة احلج

 469 78 ژ ڭ  ڭ  ڭژ  34

 سورة القصص

 107 85 ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ  35

 سورة األحزاب

 107 38 ژں  ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ  36

 سورة سبأ

 99 13 ژوئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئژ  37

 سورة ص

 96 20 ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄژ  38

 سورة الشورى

 607 49 ژۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ژ  39

 سورة النجم

 607 45 ژٻ  ٻ  ٻ      ٻ    ژ 40

 سورة التحرمي

 106 2 ژٿ  ٹ  ٹ ٿ   ٿ  ٿژ  41

 سورة الكافرون

 183 6 ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  42



                                                                                           894 
 

 ريفةالش   بويةالن   األحاديث فهرساثنياً: 
 الصفحة الراوي طرف احلديث الرقم

 465 سعيد بن املسيب َأْجَرؤُُكم على َقْسِم اجَلدِ  َأْجَرؤُُكم على النَّار 1

 650 جابر ُورِ َث وُصلِ َي عليه إذا استَ َهلَّ املوُلودُ  2

 470 سلمة بن األكوع اْرُموا اي بين إمساعيل إنَّ أابكم كان َراميا   3

 234 إبراهيم النخعي أَطَعم رسوُل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم ثالَث جدَّات ُسدسا   4

 213 جابر لك فهو بقي وما الثُّمن أُمَّهما وَأْعطِ  الثُّلثني سعد ابنيت أَْعطِ  5

 123 أنس اثبتابلفرائض زيد بن أعلمكم  6

 125 ابن عمر وأنس أفرض أمَّيت زيد بن اثبت 7

 123                     أَفْ َرُضُكم َزيد 8

 257 ابن عباس َأحلقوا الفرائض أبهلها، فما بقي فهو ألوىل رجٍل ذكر 9

 190 ابن عمر غريمها له وارث وال وخالته عمَّته ترك رجل اللَّهمَّ  10

 241 أبو هريرة ف )يستفتونك(اليت أنزلت يف الصَّيأما مسعت اآلية  11

 191 أبو أمامة لوارث وصيَّةَ  فال حقَّه، حق ٍ  ذي كلَّ  أعطى هللا إنَّ  12

ملك  إىل وال مرسل نب ٍ  إىل مواريثكم قسمة َيِكل مل هللا إنَّ  13
  مقرَّب

                  116 

كانت حامال  حني الَعنَ َها زوجها، وكان ابنها   أنَّ امرأة ُعَوميِْر 14
 خرجت السُّنَّة أنَّه يرثها، وترث ما فرض هلايُدعى ألمِ ه، مثَّ 

 634 سهل بن سعد

أنَّ رجال  أتى النَّبَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم برجل فقال: اشرتيُته  15
 وأعتقُته، فقال: )هو موالك(

 653 احلسن البصري 

الَعَن زوجته عند رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم، أنَّ رجال   16
 ففرَّق صلَّى هللا عليه وسلَّم بينهما

 633 ابن عمر
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أن رجال  مات على عهد رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم ومل  17
 يدع واراث  إال عبدا  هو أَْعتَ َقه فأعطاه مرياثه

 151 ابن عباس

 140 علي ه وسلَّم قضى ابلدَّين قبل الوصيَّةإنَّ رسول هللا صلَّى هللا علي 18

 529 ابن عباس السُّدس اجلدَّة ورَّث وسلَّم عليه هللا صلَّى هللا رسول أنَّ  19

 523 بريدة أنَّ النَّبَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم جعل للجدَّة السُّدس 20

املرياث أنَّ النَّبَّ صلَّى هللا عليه وسلَّم قضى للجدَّتني من  21
 ابلسُّدس بينهما

 233 عبادة بن الصامت

 103 أبو سعيد اخلدري أان سيِ د ولد آدم وال فخر 22

 153 املقدام أاََن َواِرُث َمْن ال َواِرَث َلُه َأْعِقُل َعْنُه َوأَرِثُهُ  23

ا الوالء ملن أعتق 24  654 عائشة إَّنَّ

يف بُ ْرَدتِِه أو  بن ُعَمرْي أنَّه  صلَّى هللا عليه وسلَّم كفَّن ُمْصَعب  25
 َّنََِرتِهِ 

 130 َخبَّاب بن اأَلَرت ِ 

 147                       أنَّه صلَّى هللا عليه وسلَّم َورَّث بنت ََحْزَة من َموىَل هلا 26

 745 سعد بن أيب وقاص فيهالثُّلث، وأجاز  على زاد مبا الوصيَّة عن هنى أنَّه 27

ا أوَّل جدَّة أطعمها رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم  28 سدسا  إهنَّ
 مع ابنها، وابنها حي

 534 ابن مسعود

 477 عمر إّن ِ أمضيت ما قاله زيد بن اثبت 29

 112 أبو هريرة تعلَّموا الفرائض وعلِ موه فإنَّه نصف العلم وهو ينسى 30

 109 ابن مسعود الفرائض وعلِ موها النَّاس؛ فإّن ِ امرؤ مقبوضتعلَّموا  31

 143 أبو سعيد اخلدري تعوَّذ رسول هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم من الُكفر والدَّين 32

 522 املغرية بن شعبة َحَضْرُت رسوَل هللا صلَّى هللا عليه وسلَّم أعطاها السُّدسَ  33

 744 أبو هريرة يف األسبوع مرَّة حقٌّ على كلِ  مسلم أن يغتسل 34
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دخل عليَّ النَّبُّ صلَّى هللا عليه وسلَّم وأان مريض، فدعا  35
 ِبَوُضوء فتوضَّأَ 

 219 جابر

 117 ابن عمرو وما سوى ذلك فهو  فضل آية حمكمة العلم ثالثة 36

 94 أبو هريرة كلُّ أمٍر ذي ابٍل ال يُ ْبَدأ فيه حبمد هللا فهو َأْجذم 37

 186 ابن عمرو شيئ ا ِملَّتني ال تتوارث أهل 38

  ثُ رِ ال يَ  39
ُ
  رُ افِ وال الكَ  رَ افِ الكَ  مُ لِ سْ امل

ُ
 174 أسامة مَ سلِ امل

 178 جابر أَمَته أو عبَده يكونَ  أن إال النَّصراّنَّ  املسلمُ  يَِرثُ  ال 40

رَاِث َشْيء   لَْيسَ  41  169 ابن عمرو لِْلَقاِتل ِمَن املِي ْ

امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتني إال ما حقُّ  42
 ووصيته مكتوبة عنده

 744 ابن عمر

 653 احلسن البصري له شرٌّ  فهو َكَفَركَ  وإن له، خري فهو َشَكَركَ  إن موالك، هو 43

 146 ابن عمر الَواَلُء حلَُْمة  كُلْحَمِة النََّسبِ  44

 603 ابن عباس يُورَُّث من حيث يَ ُبول 45
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 حابةالص   عن اآلاثر فهرساثلثاً: 
 الصفحة القائل طرف األثر الرقم

ثتم فتحدَّثوا يف الفرائض 1  120 عمر فاهلوا ابلرميوإذا هلومت  ،إذا حتدَّ

 333 العباس ة دراهمأرأيت لو مات رجل وترك ستَّ  2

3 
 يرثها مل ماتت لو اليت أعطيتَ 

عبد الرَحن بن 
 سهل

525 

 ونصفا   مل جيعل يف املال نصفا   عددا   جالِ مل عَ رَ الذي أحصى  نَّ إ 4
 وثلثا  

 335 ابن عباس

 م ِ األ مَّ أعطى أف ،هللا عنه ييب بكر رضأىل إ اتنجاءت اجلدَّ  5
 باأل م ِ أاملرياث دون 

 524 القاسم بن حممد

 229 عثمان ك اي غالمحجبها قومُ  6

ال  ،لوّن عن اجلد ِ أوال تس ،ا شئتم من عصباتكمسلوّن عمَّ  7
 اهيَّ وال ب َ  اهُ يَّ حَ 

 467 ابن مسعود

 357 علي صار ُُثُنها ُتسعا   8

 608 علي وا أضالعه من اجلانب األيسرعدُّ  9

 119 ابن مسعود الفرائض ثلث العلم 10

فإن بدأت  لثنيصف ولألختني الثُّ وج الن ِ فرض هللا تعاىل للزَّ  11
 هماوج مل يبق لألختني حقَّ ابلزَّ 

 333 عمر

 229 ابن عباس دس ابألخوين وليسا إبخوةإىل السُّ  هاكيف تردُّ  12

 228 عثمان اس بهوتوارث النَّ  ومضى يف البلد ،شيء كان قبلي ال أستطيع ردَّ  13

 798 علي َوابنَ َتنِي، َواثيَن َعَشَر َأخا ، َوأُختا   َلَعلَّ َأَخاِك َخلََّف امرَأَة ، َوأُمًّا، 14

 يف اجلد ِ  ضِ قْ لي َ فَ  وجهه ر ِ م حبُ جهنَّ  يمَ اثِ رَ جَ  محِ تَ قْ ن ي َ أه رَّ ن سَ مَ  15
 خوةواإل

 466 علي
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 الغريبة واأللفاظ العلمية املصطلحات فهرسرابعاً: 
 الصفحة الكلمة الرقم

 651 االستهالل 1

 187 أم الولد 2

 663 اجنرار الوالء 3

 791 ابهلته 4

 130 البُ ْرَدة 5

 168 بنو األخياف 6

 168 األعيانبنو  7

 168 بنو العالت 8

 361، 322 تصحيح املسألة 9

 466 جراثيم 10

 238 احلجب 11

 181 احلريب 12

 176 احللولية 13

 601 اخلنثى 14

 712، 186 الدانق 15

 129 الدست 16

 170 ذاعر 17

 182 الذمي 18

 190 ذوو األرحام 19
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 716 طسوج 20

 335 عاجل 21

 252 العصبة 22

 332 العول  23

 832 العويص 24

 105 الفرائض 25

 716 الفلس 26

 185 القدرية 27

 187 القن 28

 215 القياس اجللي 29

 715 القرياط 30

 241 الكاللة 31

 187 املبعض 32

 323 املتباين 33

 323 املتداخل 34

 323 املتماثل 35

 324 املتوافق 36

 176 اجملسمة 37

 104 املخصرة 38

 187 املدبر 39

 182 املستأمن 40
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 495 املعادة 41

 182 املعاهد 42

 468 املعتزلة 43

 187 املكاتب 44

 231 ملتزقان 45

 214 امللهج 46

 552 املناسخات 47

 393 املوقوف املطلق 48

 392 املوقوف املقيد 49

 130 النَِّمرَة 50

 743 الوصية 51

 324 الوفق 52

 652 الوالء 53
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 الفرضية باتامللق   فهرسخامساً: 
 الصفحة اللقب الرقم

 813، 500 األكدرية 1

 796 أم األرامل = الدينارية = السبعة عشرية 2

 800 االمتحان = الصماء = العشروية 3

 798 الدينارية = العامرية 4

عثمان = املسبعة = املسدسة = مربعة ابن  اخلرقاء = مثلثت 5
 مسعود = املخمسة = العثمانية = احلجاجية

802 

 794، 347 الشرحيية = أم الفروخ 6

 824 العمريتان = الغراوان 7

 791 الغراء = املروانية 8

 820 املأمونية 9

 790 املباهلة 10

 825 املثمنة 11

 811 املربعة = مربعة اجلماعة 12

 808 مربعة ابن مسعود 13

 810 مربعة ابن مسعود )أخرى( 14

 793 املروانية )أخرى( 15

 508 خمتصرة زيد 16

 782 املشركة = احلمارية  17

 797، 357 املنربية 18
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 830 الناقضة 19

 328 النصفية = اليتيمة 20
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 األعالم فهرسسادساً: 
 الصفحة االسم الرقم

 142 اليمان أبو ثورإبراهيم بن خالد بن أيب  1

 135 إبراهيم بن عبد الرَحن بن إبراهيم برهان الدين ابن الفركاح 2

 92 إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق الشريازي 3

 234 إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 4

 221 ُأيَبُّ بن كعب بن قيس 5

 110 أَحد بن احلسني بن علي البيهقي 6

 110 النسائي أَحد بن شعيب بن علي 7

 198 أَحد بن عبد الرحيم بن احلسني العراقي  8

 192 أَحد بن عمر بن سريج 9

 145 أَحد بن عيسى بن أيب بكر عبد هللا صاحب الوايف 10

 192 أَحد بن حممد بن أَحد اإلسفراييين أبو حامد 11

 628 أَحد بن حممَّد بن أَحد اجلُْرَجاّنُّ  12

 231 أَحد، ابن القطانأَحد بن حممد بن  13

 109 أَحد بن حممد بن حنبل 14

 156 أَحد بن حممد بن علي، ابن الرفعة، صاحب املطلب 15

 609 أَحد بن حممَّد بن عماد بن اهلائم 16

  األزهري = حممَّد بن أَحد بن اأَلْزَهر اهلََرِوي 17

 174 أسامة بن زيد بن حارثة 18

  القاهر بن طاهر بن حممداألستاذ أبو منصور = عبد  19
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 534 إسحاق بن إبراهيم بن خَمَْلد التَِّميِميُّ، ابن رَاَهَويه 20

  أبو إسحاق الشريازي = إبراهيم بن علي بن يوسف 21

 497 إمساعيل بن إسحاق بن إمساعيل القاضي 22

 191 إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزّن 23

  انماور بن عبد امللكأفضل الدين اخلوجني = حممد بن  24

 817 اأَلْكَدر بن َُحَام بن عامر اللَّْخِمي 25

  اإلمام = إمام احلرمني عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف 26

 123 أنس بن مالك بن النضر 27

  األوزاعي = عبد الرَحن بن عمرو بن أيب عمرو 28

 603 اَبَذام أو اَبَذان الكويف أبو صاحل 29

  = حممد بن إمساعيل بن إبراهيمالبخاري  30

  برهان الدين ابن الفركاح = إبراهيم بن عبد الرَحن بن إبراهيم 31

 523 بُ َرْيَدة بن احُلَصْيب بن عبد هللا 32

  البَ َغِوي = احلسني بن مسعود بن حممَّد 33

  أبو بكر الصديق = عبد هللا بن عثمان بن عامر 34

  = عبد الرَحن بن عمر بن رسالن البلقيين 35

  البندنيجي = احلسن بن عبيد هللا بن حيىي 36

  البيهقي = أَحد بن احلسني بن علي 37

  اتج الدين الفزاري = عبد الرَحن بن إبراهيم بن سباع 38

  الرتمذي = حممد بن عيسى بن سورة 39

  أبو ثور = إبراهيم بن خالد بن أيب اليمان 40
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 178 بن عبد هللا بن عمرو جابر 41

  اجلُْرَجاّن = أَحد بن حممَّد بن أَحد 42

  مجال الدين اإلسنوي = عبد الرحيم بن احلسن بن علي 43

  ابن اجلوزي = عبد الرَحن بن علي بن حممد 44

 185 احلارث بن أسد احملاسب 45

  احلاكم = حممد بن عبد هللا بن حممد 46

  أبو حامد = أَحد بن حممد بن أَحد اإلسفراييين 47

  ابن حبان = حممد بن حبان بن أَحد 48

 259 احلجاج بن يوسف بن احلكم الثقفي 49

  ابن احلدَّاد = حممَّد بن أَحد بن حممَّد الِكَناّن  50

  ابن حزم = علي بن أَحد بن سعيد 51

 477 احلسن بن إبراهيم بن علي الفارقي 52

 229 احلسن بن أيب احلسن يسار البصري 53

 484 احلسن بن احلسني البَ ْغَداِديُّ، ابن أيب هريرة 54

 149 احلسن بن زايد اللؤلؤي 55

 102 احلسن بن عبيد هللا بن حيىي البندنيجي 56

ْنِجيُّ، الشيخ أبو علي 57  697 احلسني بن ُشَعيب بن حممَّد السِ 

 132 القاضياحلسني بن حممد بن أَحد  58

 632 احلسني بن حممَّد بن احلسن احلَنَّاِطيُّ  59

 210 احلسني بن حممد بن عبد الواحد الوّن 60

 540 احلسني بن مسعود بن حممَّد البَ َغِوي 61
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 112 حفص بن عمر السهمي موالهم 62

 118 َحد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب 63

 147 َحزة بن عبد املطلب بن هاشم 64

 147 بنت َحزة بن عبد املطلب 65

  احلَنَّاِطيُّ = احلسني بن حممَّد بن احلسن 66

  أبو حنيفة = النعمان بن اثبت بن زوطى 67

  اخَلرْبِي = عبد هللا بن إبراهيم بن عبد هللا 68

  اخلطَّايب = َحد بن حممد بن إبراهيم 69

  أبو خلف الطربي = حممَّد بن عبد امللك بن َخَلف 70

  الدارقطين = علي بن عمر بن أَحد 71

  الدارمي = حممد بن عبد الواحد بن حممد 72

  أبو داود = سليمان بن األشعث السجستاّن 73

 473 أبو الدرداء عومير وقيل: عامر 74

  الرافعي = عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي 75

  = إسحاق بن إبراهيم بن خَمَْلد التَِّميِميُّ  ابن رَاَهَويه 76

  الرَِّشيِدي = عبد الرَحن بن حممد بن إبراهيم 77

  ابن الرفعة = صاحب املطلب = أَحد بن حممد بن علي 78

  الرُّْواَيّن = عبد الواحد بن إمساعيل بن أَحد 79

  ابن الزبري = عبد هللا بن الزَُّبري بن الَعوَّام 80

  الزركشي = حممد بن هبادر بن عبد هللا 81

  الزخمشري = حممود بن عمر بن حممد 82
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  الزهري = حممَّد بن ُمسلم بن عبيد هللا بن شهاب 83

 121 زيد بن اثبت بن الضحاك 84

  زين الدين ابن الكتناّن = عمر بن أيب احلَرم بن عبد الرَحن 85

  السبكي = علي بن عبد الكايف بن علي 86

 98 سحبان وائل = سحبان بن زفر بن إايس 87

  ابن سراقة = حممد بن حيىي بن سراقة 88

  ابن سريج = أَحد بن عمر بن سريج 89

 220 سعد بن أيب وقاص مالك بن أهيب 90

 123 سعيد بن عثمان بن سعيد، ابن السكن 91

 605 سعيد بن املَسيَّب بن َحْزن 92

  عثمان بن سعيدابن السكن = سعيد بن  93

 149 سليمان بن أَحد بن أيوب الطرباّن 94

 118 سليمان بن األشعث السجستاّن أبو داود 95

 634 َسْهل بن َسعد بن مالك السَّاِعِديُّ  96

  السهيلي = عبد الرَحن بن عبد هللا بن أَحد 97

  ابن سريين = حممد بن سريين  98

  العباسالشافعي = حممد بن إدريس بن  99

 712 احلَاِسبأبو كامل ُشَجاع بن َأْسَلم بن حممَّد  100

 225 شريح بن احلارث بن قيس القاضي 101

  الشريف مشس الدين األرموي = حممد بن احلسني بن حممد 102

  الشعب = عامر بن َشرَاِحْيل بن َعْبدِ  103



                                                                                           908 
 

  صاحب التقريب = القاسم بن حممد بن علي 104

  احلاوي = املاوردي = علي بن حممد بن حبيبصاحب  105

  صاحب الكايف = حممود بن حممَّد بن العبَّاس اخلَُوارزِمي 106

  صاحب املطلب = ابن الرفعة = أَحد بن حممد بن علي 107

  صاحب الوايف = أَحد بن عيسى بن أيب بكر عبد هللا 108

  أبو صاحل = اَبَذام أو اَبَذان الكويف 109

  ابن الصَّبَّاغ = عبد السَّيِ د بن حممَّد بن عبد الواحد الَبغَداِديُّ  110

  ابن الصالح = عثمان بن عبد الرَحن بن عثمان 111

  الصَّْيَمرِيُّ = عبد الواحد بن احلسني بن حممَّد 112

 465 طاهر بن عبد هللا بن طاهر الطَّرَبِيُّ أبو الطيب 113

 785 بن َكْيَساَن الَيَماّن  طاوس 114

  الطرباّن = سليمان بن أَحد بن أيوب 115

  أبو الطيب الطربي = طاهر بن عبد هللا بن طاهر 116

يق 117  473 عائشة بنت أيب بكر الصِ دِ 

 259 عامر بن َشرَاِحْيل بن َعْبِد الشعب 118

 233 عبادة بن الصامت بن قيس 119

  ابن عباس = عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب  120

 333 العبَّاس بن عبد املطَِّلب بن هاشم 121

  ابن عبد الرب = يوسف بن عبد هللا بن حممد 122

 535 عبد احلقِ  بن عبد الرََّحن بن عبد هللا اإِلْشِبْيِليُّ  123

 143 عبد احلق بن غالب بن عطية 124
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 126 إبراهيم بن سباع اتج الدين الفزاريعبد الرَحن بن  125

 624 عبد الرََّحن بن أَحد بن حممَّد السَّْرَخِسيُّ أبو الفرج 126

 525 األَْنَصارِيُّ  َسْهل بن زيد بن عبد الرََّحن 127

 94 عبد الرَحن بن صخر الدوسي أبو هريرة 128

 101 عبد الرَحن بن عبد هللا بن أَحد السهيلي 129

 258 الرَحن بن علي بن حممد بن اجلوزيعبد  130

 132 عبد الرَحن بن عمر بن رسالن البلقيين 131

 128 عبد الرَحن بن عمرو بن أيب عمرو األوزاعي 132

 194 عبد الرَحن بن مأمون بن علي املتويل 133

 139 عبد الرَحن بن حممد بن إبراهيم الرشيدي 134

 179 عبد الرحيم بن احلسن بن علي مجال الدين اإلسنوي 135

 536 عبد الرَّزَّاق بن مَهَّام بن اَنفع الصَّن َْعاّنُّ  136

 531 عبد السَّيِ د بن حممَّد بن عبد الواحد الَبغَداِديُّ، ابن الصَّبَّاغ 137

 268 عبد العزيز بن عبد السَّالم بن أيب القاسم عز الدين 138

 96 عبد القادر بن عبد هللا بن عبد هللا الرهاوي 139

 131 عبد القاهر بن طاهر بن حممد األستاذ أبو منصور 140

 101 عبد الكرمي بن حممد بن عبد الكرمي الرافعي 141

 194 عبد هللا بن إبراهيم بن عبد هللا اخلربي 142

ْرَوزِيُّ الَقفَّال 143
َ
 651 عبد هللا بن أَحد بن عبد هللا امل

 472 عبد هللا بن الزَُّبري بن الَعوَّام 144

 121 عبد هللا بن العباس بن عبد املطلب 145
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 122 عبد هللا بن عثمان بن عامر أبو بكر الصديق 146

 125 عبد هللا بن عمر بن اخلطاب 147

 117 عبد هللا بن عمرو بن العاص 148

 237 عبد هللا بن قيس بن سليم األشعري أبو موسى 149

 628 عبد هللا بن حممَّد بن ِهَبة هللا التَِّميِميُّ ابن أيب َعْصُرون 150

 109 عبد هللا بن مسعود بن غافل 151

 820 عبد هللا بن هارون الرَّشيد، املأمون 152

 177 عبد امللك بن عبد هللا بن يوسف إمام احلرمني )اإلمام( 153

 793  عبد امللك بن مروان بن احَلَكم 154

 531 عبد الواحد بن إمساعيل بن أَحد الرُّْواَيّن 155

 610 عبد الواحد بن احلسني بن حممَّد الصَّْيَمرِيُّ  156

 179 عبد الوهاب بن علي بن نصر املالكي القاضي 157

  العبدري = علي بن سعيد بن عبد الرَحن 158

 117 عثمان بن عبد الرَحن بن عثمان، ابن الصالح 159

 122 عثمان بن عفان بن أيب العاص 160

  العروضي = علي بن أَحد بن احلسن 161

  ابن أيب َعْصُرون = عبد هللا بن حممَّد بن ِهَبة هللا التَِّميِميُّ  162

  ابن عطية = عبد احلق بن غالب بن عطية 163

 150 عكرمة موىل ابن عباس 164

ْنِجيُّ  165   الشيخ أبو علي = احلسني بن ُشَعيب بن حممَّد السِ 

 120 علي بن أيب طالب بن عبد املطلب 166
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 251 علي بن أَحد بن احلسن العروضي 167

 216 علي بن أَحد بن سعيد، ابن حزم 168

 142 علي بن سعيد بن عبد الرَحن العبدري 169

 134 علي بن عبد الكايف بن علي السبكي 170

 111 علي بن عمر بن أَحد الدارقطين 171

 194 علي بن حممد بن حبيب املاوردي صاحب احلاوي 172

 607 عليُّ بن املَسلَّم بن حممَّد السَُّلميُّ  173

 474 عمار بن ايسر بن عامر 174

  ابن عمر = عبد هللا بن عمر بن اخلطاب 175

 181 عمر بن أيب احلَرم بن عبد الرَحن زين الدين ابن الكتناّن 176

 120 عمر بن اخلطاب بن نفيل العدوي 177

 785 ُعَمر بن عبد العزيز بن مروان بن احَلَكم 178

 474 عمران بن حصني بن عبيد 179

 150 عمرو بن دينار األثرم 180

 608 عمرو بن عبيد التميمي 181

 150 عباس عوسجة موىل ابن 182

 634 ُعَوميِْر الَعْجاَلّن  183

 264 امرأة ُعَوميِْر الَعْجاَلّن  184

  الغزايل = حممد بن حممد بن حممد الطوسي 185

  الفارقي = احلسن بن إبراهيم بن علي 186

  أبو الفرج السَّْرَخِسيُّ = عبد الرََّحن بن أَحد بن حممَّد 187
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يقالَقاِسم بن حممَّد بن  188  524 أيب بكر الصِ دِ 

 171 القاسم بن حممد بن علي صاحب التقريب 189

 502 قَِبْيَصة بن ُذَؤْيب بن َحْلَحَلة 190

  القرطب = حممد بن أَحد بن أيب بكر 191

 96 قس بن ساعدة اإلايدي 192

  ابن القطان = أَحد بن حممد بن أَحد 193

ْرَوزِيُّ الَقفَّال = عبد هللا بن أَحد بن  194
َ
  عبد هللا امل

  ُشَجاع بن َأْسَلم بن حممَّد = أبو َكاِمل احلَاِسب 195

  ابن كج = يوسف بن أَحد بن كج 196

 97 كعب لؤي بن غالب 197

  الكلب = حممَّد بن السَّاِئب بن ِبْشر الُكويف  198

  ابن اللبان = حممد بن عبد هللا بن احلسن 199

أُمون = عبد 200
َ
  هللا بن هارون الرَّشيد امل

  ابن ماجه = حممد بن يزيد القزويين 201

 179 مالك بن أنس بن مالك 202

  املاوردي = صاحب احلاوي = علي بن حممد بن حبيب 203

  املربد = حممد بن يزيد بن عبد األكرب 204

  املتويل = عبد الرَحن بن مأمون بن علي 205

 209 السائب بن أيب السائب املخزوميجماهد بن جرب موىل  206

 529 حممَّد بن إبراهيم بن املْنِذر الن َّْيَسابُورِيُّ  207

 743 حممَّد بن أَحد بن اأَلْزَهر اهلََرِوي األزهري 208
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 141 حممد بن أَحد بن أيب بكر القرطب 209

 691 حممَّد بن أَحد بن حممَّد الِكَناّنُّ ابن احلدَّاد 210

 93 حممد بن إدريس بن العباس الشافعي 211

 151 حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري 212

 188 حممد بن هبادر بن عبد هللا الزركشي 213

 94 حممد بن حبان بن أَحد 214

 606 حممَّد بن احلسن الشَّيباّن 215

 216 حممد بن احلسني بن حممد الشريف مشس الدين األرموي 216

  طالب أيب بن علي بن = حممَّد احلََنِفيَّة بنحممَّد  217

 605 حممَّد بن السَّاِئب بن ِبْشر الُكويف الكلب 218

 786 حممَّد بن ِسريِين 219

 224 حممد بن عبد هللا بن احلسن ابن اللبان 220

 110 حممد بن عبد هللا بن حممد احلاكم 221

 691 الطَّرَبِيحممَّد بن عبد امللك بن َخَلف أبو خلف  222

 174 حممد بن عبد الواحد بن حممد الدارمي 223

 605 طالب، ابن احلنفيَّة أيب بن علي بن حممَّد 224

 110 حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي 225

 116 حممد بن حممد بن حممد الطوسي الغزايل 226

 526 حممَّد بن ُمسلم بن عبيد هللا بن شهاب الزُّهرِي 227

 522 حممَّد بن َمْسَلَمة بن َسَلَمة األنصاري 228

 210 حممد بن مطهر بن عبيد أبو النجا 229
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 160 حممد بن انماور بن عبد امللك أفضل الدين اخلوجني 230

 476 حممد بن نصر املروزي 231

 643 حممَّد بن اهليثم بن خالد الَبَجِليُّ  232

 131 حممد بن حيىي بن سراقة 233

 108 بن يزيد بن عبد األكرب املربدحممد  234

 112 حممد بن يزيد القزويين، ابن ماجه 235

 100 حممود بن عمر بن حممد الزخمشري 236

 746 حممود بن حممَّد بن العبَّاس اخلَُوارزِمي صاحب الكايف 237

  املزّن = إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل 238

  غافلابن مسعود = عبد هللا بن مسعود بن  239

  ابن املسلم = عليُّ بن املَسلَّم بن حممَّد السَُّلميُّ  240

 634 ُمْسِلم بن احلجَّاج بن ُمسِلم الُقَشرْيِيُّ  241

  ابن املسيَّب = سعيد بن املَسيَّب بن َحْزن 242

 130 مصعب بن عمري بن هاشم 243

 122 معاذ بن جبل بن عمرو 244

 536 اأَلْزِديُّ َمْعَمر بن راشد  245

 522 املِغي ْرَة بن ُشْعَبة بن أيب عامر 246

  ابن املنذر = حممَّد بن إبراهيم بن املْنِذر الن َّْيَسابُورِيُّ  247

 668 منصور بن إمساعيل التَِّميِميُّ  248

 234233 منصور بن املعتمر بن عبد هللا 249

  أبو موسى = عبد هللا بن قيس بن سليم األشعري 250
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  أبو النجا = حممد بن مطهر بن عبيد 251

  النسائي = أَحد بن شعيب بن علي 252

 799 نصر بن إبراهيم بن نصر املقِدِسي 253

 149 النعمان بن اثبت بن زوطى أبو حنيفة 254

  النووي = حيىي بن شرف بن مري 255

  ابن اهلائم = أَحد بن حممَّد بن عماد 256

  = احلسن بن احلسني البَ ْغَداِديُّ ابن أيب هريرة  257

  أبو هريرة = عبد الرَحن بن صخر الدوسي 258

 128 الوليد بن مسلم بن العباس 259

 820 حيىي بن َأْكَثم بن حممَّد التَِّميِمي 260

 97 حيىي بن شرف بن مري النووي 261

 97 يعرب بن قحطان بن عابر 262

 606 َحبيبأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن  263

 193 يوسف بن أَحد بن كج 264

 169 يوسف بن عبد هللا بن حممد، ابن عبد الرب 265
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 األشعار فهرسسابعاً: 
 الصفحة القائل البيت الرقم

َبا والضَِّمريَ  وِلَساّن  يَِدي ** أَفَاَدْتُكُم الن َّْعَماُء مينِ  ثالثة   1 َحجَّ
ُ
 99                    امل

2 
 ِلُمْفلِ سِ  َمِبيع   وَمْرهون   زكاة   **كن  سْ ومَ  ر  ذْ اث نَ ريَ مِ يف الْ  مُ دَّ قَ ي ُ 

 تَ ْرَأسِ  الِعلمَ  فاْحَفظِ  بَ َعيبٍ  َوَردٌّ  ** ةٍ  ابَ تَ كِ   ضُ رْ ق َ  مُثَّ  اضٍ رَ قِ  انِ جَ و 
                   133 

 َأْصَنعُ  ابلَِّذي ُكْنتُ  وآَخُر ُمْثنٍ **إذا ُمتُّ كان النَّاُس ِنْصَفاِن َشاِمت   3
 الُعَجري بن

 عبد هللا السَُّلويل
114 
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ه(، حتقيق: يوسف بن أَحد البكري، وشاكرين بن توفيق العاُروري، 751اجلوزيَّة )ت 
 .م1997 -ه1418الدَّمَّام، الطبعة األوىل  -رمادي للنشر

ه(، 436به، أتليف: أيب عبد هللا حسني بن علي الصَّيَمرِي )ت أخبار أيب حنيفة وأصحا .6
 .م1985 -ه1405عامل الكتب، بريوت، الطَّبعة الثَّانية 

إخبار العلماء أبخبار احلكماء، أتليف: مجال الدين أيب احلسن علي بن يوسف الِقْفطي  .7
 .ه1326مصر،  -ه(، مطبعة السعادة 646)ت 

، امللقَّب بوكيع )ت أخبار القضاة، أتليف: أبو بكر  .8 حممَّد بن َخَلف بن حيان الضَّبِ 
   .ه(، عامل الكتب، بريوت306

ه(، 368أخبار النَّحويِ ني البصريِ ني، أتليف: أيب سعيد احلسن بن عبد هللا السِ ريَايف )ت  .9
حتقيق: طه حممد الزيين، وحممد عبد املنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البايب احللب مبصر، 

 .م1955 -ه1374ألوىل الطبعة ا
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رَة الشَّيباّن )ت  .10 اختالف األئمَّة العلماء، أتليف: الوزير املظفر حيىي بن حممد بن ُهبَ ي ْ
لبنان، الطبعة األوىل  -ه(، حتقيق: السيد يوسف أَحد، دار الكتب العلمية، بريوت560

 م.2002 -ه1423
ه(، وهو 204)تاختالف احلديث، أتليف: أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي  .11

 مطبوع ضمن كتاب األم للشَّافعي.
اختالف الدَّاريني وآاثره يف أحكام الشَّريعة اإلسالمية، أتليف: عبد العزيز بن مربوك  .12

األَحدي، طبعة عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، الطبعة الثانية 
 .م2009 -ه1430

ه(، 683عبد هللا بن حممود بن مودود املوصلي )ت االختيار لتعليل املختار، أتليف: .13
حتقيق: شعيب األرنؤوط، وأَحد حممد بَرُهوم، وعبد اللطيف ِحرز هللا، دار الرسالة العاملية، 

 .م2009 -ه1430الطبعة األوىل 
أتليف: بدر الدين حممد بن حممد سبط املارديين إرشاد الطالب إىل وسيلة احلساب،  .14

(، كتب يف القرن احلادي عشر 6192عة امللك سعود برقم )، خمطوط يف جامه(907)ت
 تقديرا .

إرشاد الفارض إىل كشف الغوامض، أتليف: بدر الدين حممد بن حممد سبط املارديين  .15
ن، 907)ت ه(، حتقيق: جمدي حممد سرور ابسلوم، مكتبة دار االستقامة، ومؤسسة الرايَّ

 .م2000 -ه1421الطبعة األوىل 
ين األلباّن إرواء الَغليل يف  .16 ختريج أحاديث منار السَّبيل، أتليف: حممَّد انصر الدِ 

بريوت، الطبعة الثانية  -ه(، إشراف: زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي1420)ت
  .م1985 -ه1405

االستذكار، أتليف: أيب عمر يوسف بن عبدهللا بن حممَّد بن عبد الرب النَّمرِي )ت  .17
 -حممد علي ُمعوَّض، دار الكتب العلمية، بريوته(، حتقيق: سامل حممد عطا، و 463

 .م2002 -ه1423لبنان، الطبعة الثانية 
االستيعاب يف معرفة األصحاب، أتليف: أيب عمر يوسف بن عبدهللا بن حممَّد بن عبد  .18

ه(،حتقيق: علي حممَّد البجاوي، دار اجليل، بريوت، الطبعة األوىل 463الرب النَّمرِي )ت 
 .م1992 -ه1412
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الغابة يف معرفة الصَّحابة، أتليف: أيب احلسن علي بن حممَّد اجلََزري، عز الدين ابن  أسد .19
ه(، حتقيق: علي حممد معوَّض، عادل أَحد عبد املوجود، دار الكتب 630األثري )ت 

 .م1994 -ه1415لبنان، الطبعة األوىل  -العلمية، بريوت
ه(، دار 926 األنصاري )تأسىن املطالب شرح روض الطالب، أتليف: أيب حيىي زكراي .20

الكتاب اإلسالمي، وهبامشه حاشية الرملي الكبري، شهاب الدين، أيب العباس أَحد 
 ه(. 957)ت

أسهل املَدارِك شرح إرشاد السَّالك يف فقه إمام األئمَّة مالك، أتليف: أيب بكر بن حسن  .21
 لبنان، الطبعة الثانية. -ه(، دار الفكر، بريوت1397الكشناوي)ت

اإلشراف على مذاهب العلماء، أتليف: أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري  .22
 -ه(، حتقيق: أبو َحاد صغري أَحد األنصاري، مكتبة مكة الثَّقافية، رأس اخليمة318)ت 

 .م2004 -ه1425اإلمارات العربية املتِ حدة، الطبعة األوىل 
ضي أبو حممد عبد الوهاب بن علي بن اإلشراف على نكت مسائل اخلالف، أتليف: القا .23

ه(، حتقيق: احلبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة األوىل 422نصر املالكي )ت 
 .م1999 -ه1420

اأُلْشُنِهيَّة، املسمَّى ابلكفاية، أتليف: أيب الفضل عبد العزيز بن علي اأُلْشُنِهي، تويف ما بني  .24
  خطيَّة: وله ثالث نسخ ه(،520ه إىل 501)
 .(1-20561يف جامعة أمِ  القرى، برقم )وطة خمط -1
 .(1-21478يف جامعة أمِ  القرى، برقم ) ةخمطوط -2
 .(5255يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، برقم ) ةخمطوط -3

اإلصابة يف متييز الصحابة، أتليف: احلافظ أيب الفضل أَحد بن علي بن حجر العسقالّن  .25
املوجود، وعلي حممَّد معوَّض، دار الكتب العلمية، ه(، حتقيق: عادل أَحد عبد 852)ت

  .م1995 -ه1415لبنان، الطبعة األوىل  -بريوت
ه(، حتقيق: حممد بوينوكالن، دار ابن 189األصل، أتليف: حممد بن احلسن الشَّيباّن )ت  .26

 .م2012 -ه1433لبنان، الطبعة األوىل  -حزم، بريوت
، حتقيق: عبد ه(450سني بن حممد الَوّن ِ )تأصول املواريث، أتليف: أيب عبد هللا احل .27

 .م2007 -ه1428العزيز بن حممد الزيد، مكتبة دار البيان، الطبعة األوىل 
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إعانة الطَّالبني على حل ألفاظ فتح املعني. أتليف: أيب بكر عثمان بن حممد شطا  .28
ا ه(، مطبعة دار إحياء الكتب العربية ألصحاهب1310الدمياطي املشهور ابلبكري )ت

 .عيسى البايب احللب وشركاه
اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، أتليف: أبو عبد هللا حممد بن عمر فخر الدين الرازي  .29

لبنان،  -ه(، حتقيق: علي سامي النشَّار، دار الكتب العلمية، بريوت606)ت 
  .م1982 -ه1402

ه(، اعتىن 338اس )ت إعراب القران، أتليف: أيب جعفر أَحد بن حممد بن إمساعيل النَّحَّ  .30
  .م2008 -ه1429به: خالد العلي، دار املعرفة، الطبعة الثانية 

إعالم املوقِ عني عن رب العاملني، أتليف: مشس الدين أيب عبدهللا حممد بن أيب بكر املعروف  .31
ه(، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلمية، 751اببن قيِ م اجلوزيَّة )ت 

 .م1996 -ه1417لبنان،  -بريوت
اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، أتليف: سراج الدين أيب حفص عمر بن علي األنصاري  .32

 -ه(، حتقيق: عبدالعزيز بن أَحد املشيقح، دار العاصمة 804املعروف اببن امللقِ ن )ت
 .م1997 -ه1417الرايض، الطبعة األوىل 

لبنان،  -بريوت -دار العلم للماليني األعالم، أتليف: خري الدين بن حممود الزِرِكلي، .33
 .م2002الطبعة اخلامسة عشرة 

ه(، 764أعيان العصر وأعوان النصر، أتليف: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت .34
حتقيق: علي أيب زيد، ونبيل أيب عمشة، وحممد موعد، وحممود سامل حممد، دار الفكر 

 م.1998 -ه1418املعاصر، ودار الفكر، الطبعة األوىل 
ه(، حتقيق: إحسان 356األغاّن، أتليف: أيب الفرج علي بن احلسني األصفهاّن )ت  .35

 -ه1429عبَّاس، وإبراهيم السَّعافني، وبكر عبَّاس، دار صادر، بريوت، الطبعة الثالثة 
 م. 2008

اإلقناع يف حل ألفاظ أيب الشجاع، أتليف: مشس الدين حممد بن حممد اخلطيب الشربيين  .36
قيق: علي حممد معوَّض، وعادل أَحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، ه(، حت977)ت 

 .م2004 -ه1425لبنان، الطبعة الثالثة  -بريوت
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اإلقناع يف فقه اإلمام أَحد بن حنبل، أتليف: أيب النجا شرف الدين موسى بن أَحد  .37
 -ه(. حتقيق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي، دار املعرفة، بريوت968احلجاوي )ت 

 لبنان.
اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، أتليف: علي بن حممد الفاسي، أيب احلسن ابن القطَّان )ت  .38

ه(، حتقيق: حسن بن فوزي الصعيدي، الفاروق احلديثة للطباعة والنشر، الطبعة 628
 .م2004 -ه1424األوىل 

يق: ه(، حتق318اإلقناع، أتليف: أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )ت .39
 .ه1408عبدهللا بن عبدالعزيز اجلربين، الطبعة األوىل 

اإلكمال يف رفع االرتياب عن املؤتلف واملختلف يف االمساء والكىن واألنساب، أتليف: أبو  .40
ه(، اعتىن به: عبد الرَحن املعلمي، 475نصر علي بن هبة هللا بن جعفر بن ماكوال )ت 

 .الطبعة الثانيةوانيف العبَّاس، دار الكتاب اإلسالمي، 
ه(، حتقيق: رفعت فوزي 204األم، أتليف: أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي )ت .41

 .م2011 -ه1432عبد املطلب، دار الوفاء، ودار ابن حزم، الطبعة الرابعة 
إنباء الُغمر أببناء العمر، أتليف: أيب الفضل أَحد بن علي بن حممد بن حجر العسقالّن  .42

جلنة إحياء  -سن حبِشي، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالميةه(، حتقيق: ح852)ت 
 .م1998 -ه1418الرتاث اإلسالمي، مصر، 

االنتصار، أتليف: أيب سعد عبد هللا بن حممد بن هبة هللا، الشهري اببن أيب عصرون  .43
ه(، حتقيق: سامل صويلح فاحل املطريي، رسالة دكتوراه يف قسم الفقه يف اجلامعة 585)ت

 ه.1435 -ه1434ملدينة املنورة، عام اإلسالمية اب
ه(، حتقيق: عبد الرَحن 562األنساب، أليب سعد عبد الكرمي بن حممد السَّمَعاّن )ت  .44

 .م1980 -ه1400بن حيىي املعلمي وغريه، الطبعة الثانية 
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام املبجل أَحد بن حنبل،  .45

ه(، حتقيق: حممد 885احلسن علي بن سليمان املرداوي )ت أتليف: عالء الدين أيب
  .م1956 -ه1375حامد الفقي، الطبعة األوىل 

األنوار البهيَّة يف شرح فرائض اأُلْشُنِهيَّة، أتليف: حممَّد بن حممَّد بن حممَّد الشَُّعيِبِ  )ت  .46
 .(20596ه(، خمطوط يف جامعة أم القرى برقم )747
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اع االختالف، أتليف: أيب بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر األوسط من السنن واإلمج .47
ه(، حتقيق: حميي الدين البَكارِي، دار الفالح، الطبعة الثانية 318النَّيَسابُوري )ت 

 .م2010 -ه1431
اإلجياز يف الفرائض، أتليف: أيب احلسني حممد بن عبدهللا البصري، املعروف اببن اللبان  .48

عيد بن حممد بن كدم، رسالة دكتوراه يف قسم الفقه يف ه(، حتقيق: حممد بن س402)ت
 ه.1432اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، عام 

إيضاح املشكل من أحكام اخلنثى املشكل، أتليف: مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن  .49
عام  -1915املكتبة األزهرية برقم )خاص ه(، خمطوط يف 772اإِلسَنِوي )ت 

 .ه1185سخ: ، اتريخ النَّ (22630
البحر الرَّائق شرح كنز الدقائق، أتليف: زين الدين بن إبراهيم املعروف اببن جنيم احلنفي  .50

 .ه(، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة الثانية970)ت
ه(، 794البحر احمليط يف أصول الفقه، أتليف: بدر الدين حممد بن هبادر الزركشي )ت .51

زارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ابلكويت، الطبعة حترير: عبد الستَّار أيب غد ة، طبعة و 
  .م2010 -ه1431الثالثة 

البحر احمليط يف التفسري، أتليف: حممد بن يوسف الشهري أبيب حيان األندلسي )ت  .52
ه(، حتقيق: عادل أَحد عبد املوجود، وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية، 745
 .م1993 -ه1413لبنان، الطبعة األوىل  -بروت

حبر املذهب يف فروع املذهب الشافعي، أتليف: أيب احملاسن عبد الواحد بن إمساعيل  .53
ه(، حتقيق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 502الرُّواَيّن )ت 

 م.2009
بداية اجملتهد وهناية املقتصد، أتليف: أيب الوليد حممد بن أَحد بن حممد بن رشد القرطب  .54

 .م1995 -ه1416حتقيق: ماجد احلموي، دار ابن حزم، الطبعة األوىل ه(، 595)ت
بداية احملتاج يف شرح املنهاج، أتليف: بدر الدين أيب الفضل حممد بن أيب بكر املشهور  .55

ه(، حتقيق: أنور بن أيب بكر الداغستاّن، دار املنهاج، 874اببن قاضي شهبة )ت 
 .م2011 -ه1432الطبعة األوىل 
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ه(، 930يف وقائع الدهور، أتليف: حممد بن أَحد بن إايس احلنفي )تبدائع الزهور  .56
 .(93م، سلسلة كتاب الشعب )1960مطابع الشعب، 

بدائع الصَّنائع يف ترتيب الشَّرائع، أتليف: عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساّن  .57
 .م1986 -ه1406ه(، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 587احلنفي )ت

الطَّالع مبحاسن َمن بعَد القرن السَّابع، أتليف: حممد بن علي الشوكاّن البدر  .58
 .ه(، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة1250)ت

البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري، أتليف: سراج الدين أيب  .59
 بن سليمان ه(، حتقيق: عبد هللا804حفص عمر بن علي املعروف اببن امللقِ ن )ت 

 .م2004 -ه1425وغريه، دار اهلجرة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل 
حقِ ق يف ه(، 505البسيط يف املذهب، أتليف: أيب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت .60

إىل رسالتني  رسائل دكتوراه يف قسم الفقه ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، وقد رجعتُ 
 منها ومها: 

 ه.1428 -ه1427عام  ،حامد بن مسفر الغامدي، رسالة دكتوراهتحقيق: ب -1
 ه.1428 -ه1427عام  ،تحقيق: أَحد بن حممد البالدي، رسالة دكتوراهب -2

ه(، 660بُغَية الطلب يف اتريخ حلب، أتليف: عمر بن أَحد كمال الدين ابن العدمي )ت .61
 .حتقيق: سهيل زكار، دار الفكر

رم، ومصطفى أمني، الدار املصرية السعودية، البالغة الواضحة، أتليف: علي اجلا .62
 م. 2004

الُبلَغة يف تراجم أئمَّة النحو واللغة، أتليف: جمد الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب  .63
ه(، حتقيق: حممد املصري، دار سعد الدين، الطبعة األوىل 817الَفريُوزاابدي )ت 

 .م2000 -ه1421
افظ أيب الفضل أَحد بن علي بن حجر بلوغ املرام من أدلة األحكام، أتليف:  احل .64

ه(، حتقيق: مسري بن أمني الزهريي، دار الفلق للنشر والتوزيع، الطبعة 852العسقالّن )ت
 .م2003 -ه1424السابعة 
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بيان الَوهم واإليهام الواِقَعني يف كتاب األحكام، أتليف: علي بن حممد أيب احلسن ابن  .65
، دار طيبة، الرايض، الطبعة األوىل ه(، حتقيق: احلسني آيت سعيد628القطان )ت

 .م1997 -ه1418
البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، أتليف: أيب احلسني حيىي بن أيب اخلري سامل العمراّن  .66

 -ه1421ه(. اعتىن به: قاسم حممد النوري، دار املنهاج، الطبعة األوىل 558)ت
 .م2000

يف مسائل املستخَرَجة، أتليف: أيب الوليد حممد البيان والتَّحصيل والشَّرح والتَّوجيه والتَّعليل  .67
ه(، حتقيق: حممد حجِ ي وغريه، دار الغرب 520بن أَحد ابن رشد القرطب )ت

 .م1988 -ه1408لبنان، الطبعة الثانية  -اإلسالمي، بريوت
اجم، أتليف: أيب الفداء زين الدين قاسم بن ُقْطُلوبُ َغا السُّوُدوّن )ت .68 ه(، 879اتج الرتَّ

 -ه1413دمشق، الطبعة األوىل  -: حممد خري رمضان يوسف، دار القلمحتقيق
 م.1992

اتج العروس من جواهر القاموس، أتليف: حممد احُلسيين، امللقب مبُرَتَضى، الزَّبيِدي  .69
 ه(، حتقيق: جمموعة من احملققني، مطبعة حكومة الكويت.1205)ت

سف أيب عبد هللا اْلَموَّاق املالكي التَّاج واإلكليل ملختصر اخلليل، أتليف: حممَّد بن يو  .70
 .م1994 -ه1416ه(، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 897)ت

اتريخ ابن قاضي ُشْهَبة، أتليف: تقي الدين أيب بكر بن أَحد، املعروف اببن قاضي ُشْهَبة  .71
ه(، حتقيق: عدانن درويش، طباعة املعهد الفرنسي للدراسات العربية، واجلفان 851)ت

 م. 1994واجلايب للطباعة والنشر، سنة 
َماِثل، أتليف: شرف الدين أيب اتريخ إربل، املسمَّى نَ َباَهة البلد اخلَاِمل مبن ورده من األ .72

ه(، حتقيق: 637الربكات املبارك بن أَحد اللخمي اإلربلي، املعروف اببن املسَتويف )ت 
اجلمهورية العراقيَّة، دار  -سامي بن السَّيد ََخَاس الَصَقار، منشورات وزارة الثقافة واإلعالم

اث )1980الرشيد للنشر،    .(99م، سلسة كتب الرتُّ
الم َوَوفَيات املشاهري واألعالم، أتليف: مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أَحد اتريخ اإلس .73

ه(، حتقيق: بشَّار عوَّاد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 748الذَّهب )ت 
 .م2003 -ه1424
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التَّاريخ األوسط )مطبوع خطأ ابسم التَّاريخ الصَّغري(، أتليف: أيب عبد هللا حممَّد بن  .74
لبنان،  -ه(، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، دار املعرفة، بريوت256ت(مساعيل البخاري إ

 .م1986 -ه1406الطَّبعة األوىل 
ه(، حتقيق: أكرم 905اتريخ الُبصَروي، أتليف: عالء الدين علي بن يوسف الُبصَروي )ت .75

 م. 1988 -ه1408حسن الُعَلب، دار املأمون للرتاث، الطبعة األوىل 
ه(، دائرة 256ت(الكيرب، أتليف: أيب عبد هللا حممَّد بن إمساعيل البخاري  التاريخ .76

 املعارف العثمانية، طبع حتت مراقبة: حممد عبد املعيد خان.
ه(، حتقيق: 463اتريخ بغداد، أتليف: أيب بكر أَحد بن علي اخلطيب البغدادي )ت .77

 .م2001 -ه1422بشار عوَّاد معروف، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 
ه(، 571اتريخ دمشق، أتليف: أيب القاسم علي بن احلسن املعروف اببن عساكر )ت .78

 .م1995 -ه1415حتقيق: عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، 
ه(، حتقيق: 276أتويل مشكل القرآن، أتليف: أيب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة )ت .79

 .م1973 -ه1393الطبعة الثانية السَّيد أَحد َصقر، دار الرتاث، القاهرة، 
تبصري اْلُمنَتبه بتحرير اْلُمشَتِبه، أتليف: احلافظ أيب الفضل أَحد بن علي بن حجر  .80

ه(، حتقيق: علي حممد البجاوي، مراجعة: حممد علي النجار، الدار 852العسقالّن )ت
 .املصرية للتأليف والرتمجة

ين الزَّيَلِعي )ت تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق، أتليف: عثمان بن .81 ه(، 743علي فخر الدِ 
  .ه1313مصر، الطبعة األوىل  -املطبعة الكربى األمريية، بوالق

تتمَّة اإلابنة عن فروع الدِ اينة، أتليف: أيب سعد عبد الرَحن بن حممد املأمون املتويل  .82
إىل  ، وقد رجعتُ يف جامعة أم القرى مبكة املكرمةُحقِ ق يف رسائل دكتوراه ه(، 478)ت

 رسالتني منها ومها:
 ه.1431، عام لة بنت حممد سليت، رسالة دكتوراهتحقيق: مجيب -1
 ه.1428، عام  بن صاحل احلريب، رسالة دكتوراهتحقيق: أمين بن ساملب -2

ه(، حتقيق: أَحد 676حترير ألفاظ التَّنبيه، أتليف: أيب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت .83
 .م2010لطبعة األوىل فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، ا
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بدر الدين حممد بن حممد سبط املارديين حتفة األحباب يف علم احلساب، أتليف:  .84
  .(1841، خمطوط يف جامعة امللك سعود برقم )ه(907)ت

حتفة احلبيب على شرح اخلطيب )حاشية الُبَجريِمي على اخلطيب(، أتليف: سليمان بن  .85
لبنان، الطبعة  -ه(، دار الكتب العلمية، بريوت1221)ت حممد بن عمر الُبَجريِمي

 .م1996 -ه1417األوىل 
ه(، 1277التُّحفة اخلرييَّة على الفوائد الشِ نشوريَّة، أتليف: إبراهيم بن حممد الباجوري )ت .86

 .مطبعة مصطفى البايب احللب وأوالده مبصر
لفداء إمساعيل بن عمر بن  حتفة الطالب مبعرفة أحاديث خمتصر ابن احلاجب، أتليف: أيب ا .87

 م.1996 -ه1416ه(، دار ابن حزم، الطبعة الثَّانية 774كثري )ت
(، دار 539حتفة الفقهاء، أتليف: حممد بن أَحد أيب بكر عالء الدين السََّمرقندي )ت .88

 .م1984 -ه1405الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
ن قاسم العبادي، أتليف: شهاب حتفة احملتاج بشرح املنهاج، ومعه حاشيتا: الشرواّن، واب .89

ه(، مطبعة مصطفى حممد صاحب 974الدين أَحد بن حممد بن حجر اهلَيَتِمي )ت
 املكتبة التجارية الكربى مبصر.

التَّحقيق يف مسائل اخلالف، أتليف: أيب الفرج عبد الرَحن بن علي ابن اجلوزي  .90
ومكتبة ابن عبد الرب، ه(، حتقيق: عبد املعطي أمني قلعجي، دار الوعي العريب، 597)ت

 .م1998 -ه1419الطبعة األوىل 
 -التحقيقات املرضيَّة يف املباحث الفرضيَّة، أتليف: صاحل بن فوزان الفوزان، مكتبة املعارف .91

 م.1999 -ه1419الرايض، الطبعة الرابعة 
ه(، 623التَّدوين يف أخبار قزوين، أتليف: عبد الكرمي بن حممد الرافعي القزويين )ت  .92

 .م1987 -ه1408لبنان،  -قق: عزيز هللا العطاردي، دار الكتب العلمية، بريوتاحمل
افعي القزويين أتليف: عبد الكرمي بن حممد الرَّ يف الفروع على الوجيز،  التَّذنيب .93

حتقيق: أَحد فريد املزيدي، وهو مطبوع مع كتاب الوجيز يف فقه مذهب  ه(،623)ت
: طارق فتحي حتقيقه(، 505يب حامد حممد بن حممد الغزايل )تافعي، ألاإلمام الشَّ 

 م.2004 -ه1425دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل يد، السَّ 
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الرايض،  -ه(، دار طيبة1421تسهيل الفرائض، أتليف: حممد بن صاحل العثيمني )ت .94
 .م1983 -ه1404الطبعة األوىل 

ليف: زين الدين قاسم بن ُقْطُلوبُ َغا احلنفي التَّعريف واإلخبار بتخريج أحاديث االختيار، أت .95
ه(، حتقيق: حممد املاس يعقويب، وهي رسالة دكتوراه، مقدمة يف جامعة أم 879)ت 

 م.1990 -ه1410القرى مبكة املكرمة، سنة 
ه(، وضع 816التَّعريفات، أتليف: أيب احلسن علي بن حممد بن علي اجلرجاّن )ت .96

 -ه1424الس ود، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية حواشيه وفهارس: حممد ابسل عيون 
 م.2003

تعَزيَة املسلم عن أخيه، أتليف: أيب القاسم علي بن احلسن بن هبة هللا املعروف اببن  .97
الشرقية،  -ه(، حتقيق: جمدي فتحي السَّيد، مكتبة الصحابة، جدة 571عساكر )ت 
 .م1991 -ه1411الطبعة األوىل 

التَّعليق على نظم الآللئ يف علم الفرائض، أتليف: أَحد بن رجب طيبَغا املعروف اببن  .98
ه(، حتقيق: أَحد بن حممد الر ِفاعي، من مطبوعات عمادة البحث 850اجملدي )ت

 ه.1429العلمي ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، الطبعة األوىل 
ه(، 450يب طاهر بن عبد هللا الطربي )تالتعليقة الكربى يف الفروع، أتليف: أيب الط .99

حتقيق: حمب هللا بن عجب كل األفغاّن، رسالة ماجستري يف قسم الفقه يف اجلامعة 
 ه.1423 -ه1422اإلسالمية ابملدينة املنورة، عام 

تفسري البغوي، املسمى )معامل التنزيل يف تفسري القرآن(، أتليف: أيب حممد احلسني بن  .100
ه(، حتقيق: حممد عبد هللا النمر، وعثمان مجعة ضمريية، 516مسعود البَ َغوي )ت

 .ه1412وسليمان مسلم احلرش، دار طيبة، 
ين  .101 تفسري الرَّازي، املسمَّى )مفاتيح الغيب(، أتليف: أيب عبد هللا حممد بن عمر فخر الدِ 

 ه.1420ه(، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة الثالثة 606الرَّازي )ت
صفهاّن، أتليف: أيب القاسم احلسني بن حممد املعروف ابلرَّاغب تفسري الرَّاغب األ .102

الرايض، الطبعة  -ه(، حتقيق: عادل بن علي الشِ ِدي، دار الوطن502األصفهاّن )ت
 .م2003 -ه1424األوىل 
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تفسري الطربي، املسمى )جامع البيان عن أتويل آي القرآن(، أتليف: أيب جعفر حممد بن  .103
حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، دار هجر، الطبعة  ه(،310جرير الطَّربي )ت

 .م2001 -ه1422األوىل 
ه(، حتقيق: 774تفسري القرآن العظيم، أتليف: أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري )ت .104

 .م1999 -ه1420سامي بن حممد السَّالمة، دار طيبة، الطبعة الثانية 
(، أتليف: أيب احلسن علي بن حممد املاوردي تفسري املاوردي، املسمى )النُّكت والعيون .105

ه(، حتقيق: السيد بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، 450)ت
 .ومؤسسة الكتب الثقافية

تفسري غريب ما يف الصحيحني، أتليف: حممد بن فتوح أيب عبد هللا بن أيب نصر احلَُميدي  .106
لعزيز، مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة األوىل ه(، حتقيق: زُبَيَدة حممد سعيد عبد ا488)ت

 .م1995 -ه1415
ه(، 150تفسري ُمقاِتل بن سلمان، أتليف: أيب احلسن ُمقاِتل بن سليمان األزدي )ت .107

لبنان، الطبعة األوىل  -حتقيق: عبد هللا حممود شحاته، مؤسسة التاريخ العريب، بريوت
  .م2002 -ه1423

ه(، 852فضل أَحد بن علي بن حجر العسقالّن )تتقريب التَّهذيب، أتليف: أيب ال .108
 -ه1411حتقيق: حممد عوَّامة، دار الرشيد، قامت بطباعته دار القلم، الطبعة الثالثة 

 م.1991
التَّقرير والتَّحبري على التَّحرير يف أصول الفقه، أتليف: أيب عبد هللا حممد بن حممد املعروف  .109

عبد هللا حممود حممد عمر، دار الكتب ه(، حتقيق: 879اببن أمري حاج احلنفي )ت
 .م1999 -ه1419العلمية، الطبعة األوىل 

تكملة إكمال اإلكمال يف األنساب واألمساء واأللقاب، أتليف: مجال الدين أيب حامد  .110
ه(، حتقيق: مصطفى جواد، 680حممد بن علي احملمودي، املعروف اببن الصَّابوّن )ت 

 .م1957 -ه1377مطبعة اجملمع العلمي العراقي 
لخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أتليف: أيب الفضل أَحد بن علي بن تَّ ال .111

ه(، حتقيق: أيب عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة 852حجر العسقالّن )ت
  .م1995 -ه1416قرطبة، ودار املشكاة، الطبعة األوىل 
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بن إبراهيم اخلربي الفرضي التَّلخيص يف علم الفرائض، أتليف: أيب حكيم عبدهللا  .112
 املدينة املنورة. -ه(، حتقيق: انصر بن فنخري الفريدي، مكتبة العلوم واحلكم476)ت

ه(، وهو 748التَّلخيص، أتليف: مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن أَحد الذَّهب )ت .113
 .مطبوع ضمن كتاب املستدرك للحاكم، وسيأيت ذكر طبعته هناك

وع على األصول، أتليف: مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن التَّمهيد يف ختريج الفر  .114
ه(، حتقيق: حممد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 772اإلسنوي )ت

 م.1981 -ه1401
التَّمهيد ملا يف املوطأ من املعاّن واألسانيد، أتليف: أيب عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد  .115

ن أَحد العلوي، وحممد عبد الكبري البكري، ه(، حتقيق: مصطفى ب463الرب النمري )ت
 .م1967 -ه1387

ه(، عامل 476التَّنبيه يف الفقه الشَّافعي، أتليف: أيب إسحاق إبراهيم بن علي الشريازي )ت .116
 .م1983 -ه1403الكتب، الطبعة األوىل 

ين حممد بن أَحد بن عبد اهلادي  .117 تنقيح التَّحقيق يف أحاديث التَّعليق، أتليف: مشس الدِ 
ه(، حتقيق: سامي بن حممد بن جاد هللا، وعبد العزيز بن انصر اخلباّن، أضواء 744)ت

 .م2007 -ه1428السَّلف، الطبعة األوىل 
اهيم األمري الصنعاّن التَّنوير شرح اجلامع الصغري، أتليف: حممد بن إمساعيل أيب إبر  .118

ه(، حتقيق: حممد إسحاق حممد إبراهيم، مكتبة دار السالم، الطبعة األوىل 1182)ت
 .م2011ه، 1432

هتذيب األمساء واللغات، أتليف: أيب زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي  .119
  .لبنان -ه(، إدارة الطباعة املنريية، دار الكتب العلمية، بريوت676)ت

ه(، 852هذيب، أتليف: أيب الفضل أَحد بن علي بن حجر العسقالّن )تهتذيب التَّ  .120
 ه.1326مطبعة دائرة املعارف النظامية، اهلند، الطبعة األوىل 

هتذيب الكمال يف أمساء الرجال، أتليف: يوسف بن عبد الرَحن أيب احلجاج املزي  .121
لثانية ه(، حتقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة ا742)ت

 م. 1985 -ه1405
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ه(، حتقيق: حممد 370هتذيب اللُّغة، اتليف: أيب منصور حممد بن أَحد األزهري )ت .122
 .م2001عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل 

التَّهذيب يف علم الفرائض والوصااي، أتليف: حمفوظ بن أَحد بن احلسن أيب اخلطَّاب  .123
يق: حممد أَحد اخلويل، مكتبة العبيكان، الرايض، الطبعة ه(، حتق510الَكلَوَذاّن )ت

 .م1995 -ه1416األوىل 
 التَّهذيب يف فقه اإلمام الشافعي، أتليف: أيب حممد احلسني بن مسعود الفرَّاء البَ َغوي .124

ه(، حتقيق: عادل أَحد عبد املوجود، وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية، 516)ت
 .م1997 -ه1418الطبعة األوىل 

ين حممَّد  .125 توضيح اْلُمْشَتِبه يف ضبط أمساء الرُّواة وأنساهبم وألقاهبم وكناهم، أتليف: مشس الدِ 
ين )ت  ه(، حتقيق: حممد نعيم 842بن عبد هللا بن حممد الَقيِسي، الشهري اببن انصر الدِ 

 .م1993ه 1413بريوت، الطبعة األوىل  -العرقسوسي، مؤسسة الرسالة
التَّوضيح لشرح اجلامع الصحيح، أتليف: عمر بن علي سراج الدين أيب حفص ابن امللقِ ن  .126

ه(، حتقيق: دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث، دار النوادر، الطبعة 804)ت
  .م2008 -ه1429االوىل 

التَّوقيف على مهمَّات التَّعاريف، أتليف: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج  .127
ه(، حتقيق: عبد احلميد صاحل َحدان، عامل 1031العارفني احلدادي مث املناوي )ت

 .م1990 -ه1410الكتب، الطبعة األوىل 
ُقْطُلوبُ َغا احلنفي )ت الثِ قات ممَّن مل يقع يف الكتب الستة، أتليف: زين الدين قاسم بن  .128

ه(، حتقيق: شادي بن حممد بن سامل آل نعمان، مركز النُّعمان للبحوث والدراسات 879
  .م2011 -ه1432اليمن، الطبعة األوىل  -اإلسالمية وحتقيق الرتاث والرتمجة، صنعاء

ف ه(، طبع إبعانة وزارة املعار 354الثِ قات، أتليف: أيب حامت حممد بن حبان التميمي )ت .129
للحكومة العالية اهلندية، مبطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد، الدكن، اهلند، 

  .م1973 -ه1393الطبعة األوىل 
جامع الشروح واحلواشي، معجم شامل ألمساء الكتب املشروحة يف الرتاث اإلسالمي وبيان  .130

اإلمارات العربية  -شروحها، أتليف: عبد هللا حممد احلبشي، اجملمع الثقايف، أبو ظب
  .م2004 -ه1425املتحدة، 
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جامع العلوم واحلكم، أتليف: أيب الفرج عبد الرَحن بن شهاب الدين الشهري اببن رجب  .131
ه(، حتقيق: طارق بن عوض هللا بن حممد، دار ابن اجلوزي، الطبعة 795احلنبلي )ت

 .ه1430الثامنة 
السُّنة وآي الفرقان، أتليف: أيب عبد هللا حممد  اجلامع ألحكام القرآن واملبَ نيِ  ملا تضمَّنه من .132

ه(، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي وغريه، 671بن أَحد بن أيب بكر القرطب )ت
 .م2006 -ه1427مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 

ه(، 451اجلامع ملسائل املدونة، أتليف: أيب بكر حممد بن عبد هللا التميمي الصقلي )ت .133
جمموعة من الباحثني يف رسائل دكتوراة، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث حتقيق: 

اإلسالمي، جامعة أم القرى )سلسة الرسائل اجلامعية املوصى بطبعها(، دار الفكر، الطبعة 
 .م2013 -ه1434األوىل 

ه(، 327اجلرح والتعديل، أليب حممد عبد الرَحن بن حممد الرازي، ابن أيب حامت )ت .134
لس دائرة املعارف العثمانية حبيدر آابد، الدكن، اهلند، دار الكتب العلمية، الطبعة مطبعة جم

 .م1953 -ه1372األوىل 
جالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على خري األانم صلى هللا عليه وسلم، أتليف: أيب  .135

النَّشريي، ه(، حتقيق: زائد بن أَحد 751عبد هللا حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية )ت
 .دار عامل الفوائد

ه(، حتقيق: 321مجهرة اللغة، أتليف: أيب بكر حممد بن احلسن بن ُدَرْيد األزدي )ت .136
 م.1987رمزي منري بعلبكي، دار العلم للماليني، الطبعة األوىل 

مجهرة تراجم الفقهاء املالكية، أتليف: قاسم علي سعد، دار البحوث للدراسات اإلسالمية  .137
 .م2002 -ه1423اث، ديب، الطبعة األوىل وإحياء الرت 

مجهوريَّة أذربيجان، أتليف: حممد بن انصر العبودي، مطابع الفرزدق التجارية، الطبعة  .138
 ه.1413األوىل 

اجلواهر اْلُمِضيَّة يف طبقات احلنفيَّة، أتليف: أيب حممد عبدالقادر بن حممد القرشي احلنفي  .139
، هجر للطباعة والنشر، الطبعة الثانية ه(، حتقيق: عبد الفتاح حممد احللو775)ت

 .م1993 -ه1413
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حاشية ابن عابدين، املسمى )ردُّ احملتار على الدُّرِ  املختار(، أتليف: حممد أمني بن عمر  .140
ه(، حتقيق: عادل أَحد عبد املوجود، علي حممد معوض، دار عامل 1252عابدين )ت

وافقة خاصة من دار م، طبعت هذه الطبعة مب2003 -ه1423الكتب، طبعة خاصة 
 .الكتب العلمية

حاشية الُبَجريِمي على شرح منهج الطالب، املسمَّى )التجريد لنفع العبيد(، أتليف:  .141
ه(، املكتبة اإلسالمية، حممد أزدمري، داير 1221سليمان بن حممد بن عمر الُبَجريِمي )ت

  .تركيا -بكر
ف: حممد بن عمر البقري الشافعي، حاشية البَ َقري على شرح سبط املارديين للرحبية، أتلي .142

ه(، حتقيق: مصطفى ديب البغا، دار 907مطبوع مع شرح الرحبية لسبط املارديين )ت
  .م1998 -ه1419القلم، الطبعة الثامنة 

حاشية اخُلَضري على شرح ابن عقيل، أتليف: حممد الدمياطي الشهري ابخُلَضري  .143
 .ه(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع1287)ت

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، أتليف: حممد بن أَحد بن عرفة الدسوقي .144
 ه(، طبع بدار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احللب وشركاه. 1230)ت

حاشية الرملي الكبري على أسىن املطالب، أتليف: شهاب الدين أَحد بن َحزة الرملي )ت  .145
  .ه(، مطبوع مع أسىن املطالب957

ه(، 1301رواّن على حتفة احملتاج، أتليف: عبد احلميد املكي الشرواّن )تحاشية الش .146
 .مطبوع مع حتفة احملتاج

حاشية عمرية على شرح جالل الدين احمللي، أتليف: شهاب الدين أَحد الربلسي امللقب  .147
ه(، مطبعة مصطفى البايب 1069ه(، ومعه أيضا  حاشية القليويب )ت957بعمري )ت

 .م1956 -ه1375الطبعة الثَّالثة  احللب وأوالده مصر،
ه(، حتقيق: علي 450احلاوي الكبري، أتليف: أيب احلسن علي بن حممد املاوردي )ت .148

حممد معوَّض، وعادل أَحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، الطبعة األوىل 
 .م1994 -ه1414

حممد األنصاري احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة، أتليف: أيب حيىي زكراي بن  .149
 م.1991-ه1411ه(، حتقيق: مازن املبارك، دار الفكر املعاصر، 926)ت
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ُحسن احمَلاَضَرة يف اتريخ مصر والقاهرة، أتليف: جالل الدين عبد الرَحن السيوطي  .150
 .م1967 -ه1387ه(، حتقيق: حممد أيب الفضل إبراهيم، الطبعة األوىل 911)ت

أتليف: أيب حممد عبد هللا بن حممد بن السيد الَبطَليوِسي احلَُلل يف شرح أبيات اجلَُمل،  .151
 م.2003 -ه1424ه(، حتقيق: حيىي مراد، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 521)ت

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أتليف: أيب نعيم أَحد بن عبد هللا األصبهاّن  .152
 .م1996 -ه1416ه(، دار الفكر، 430)ت

 .خمطوطات، قام إبصداره مركز امللك فيصلفهرس  -خزانة الرتاث .153
خالصة البدر املنري يف ختريج األحاديث واآلاثر الواقعة يف الشرح الكبري، أتليف: سراج  .154

ه(، حتقيق: َحدي بن عبد 804الدين أيب حفص عمر بن علي، املعروف اببن امللقِ ن )ت
 .اجمليد بن إمساعيل السلفي، مكتبة الرشد

ض، أتليف: انصر بن حممد بن مشري الغامدي، دار طيبة اخلضراء، اخلالصة يف علم الفرائ .155
 .م2015 -ه1436الطبعة األوىل 

ه(، أعدَّ 978الدَّارس يف اتريخ املَدارس، أتليف: عبد القادر بن حممَّد الن َُّعيمي )ت  .156
ين، دار الكتب العلميَّة، بريوت لبنان، الطبعة األوىل  -فهارسه: إبراهيم مشس الدِ 

 .م1990 -ه1410
ه(، 999الدُّرَّة اْلُمِضيَّة يف شرح الفاِرضيَّة، أتليف: عبد هللا بن حممد الشِ نَشوري )ت .157

 .م1961 -ه1381املكتب اإلسالمي، دمشق، الطبعة األوىل 
ه(، 1060الدَُّرر البهيَّة يف حلِ  ألفاظ الرَّحبية، أتليف: علي بن عبد القادر النَّبِتييِت )ت .158

طبعة عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، حتقيق: ظهور أَحد ملك، 
 .م1012 -ه1433الطبعة األوىل 

الدُّرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة، أتليف: أيب الفضل أَحد بن علي بن حجر  .159
ه(، مراقبة: حممد عبد املعيد ضان، جملس دائرة املعارف العثمانية، 852العسقالّن )ت

 .م1972 -ه1392هلند، الطبعة الثانية ا -حيدر آابد
دستور العلماء ويسمَّى جامع العلوم يف اصطالحات الفنون، أتليف: القاضي عبد النَّب  .160

ه، عرَّب عباراته الفارسية: حسن هاّن فحص، دار 12اأَلََحد َنَكري، املتوىف يف القرن 
 .م2000 -ه1421الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
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يَباج اْلُمذْ  .161 َهب يف معرفة أعيان علماء املذهب، أتليف: إبراهيم بن علي برهان الدين ابن الدِ 
  .ه(، حتقيق: حممد األَحدي أيب النور، دار الرتاث799فرحون املالكي )ت

ين أيب املعايل حممد بن عبد الرَحن ابن الَغزي )ت  .162 ديوان اإلسالم، أتليف: مشس الدِ 
لبنان، الطبعة  -الكتب العلمية، بريوت ه(، حتقيق َسيِ د َكْسَروي حسن، دار1167
 .م1990 -ه1411األوىل 

الذَّيل على طبقات احلنابلة، أتليف: زين الدين عبد الرَحن بن أَحد بن رجب  .163
ه(، حتقيق: عبد الرَحن بن سليمان العثيمني، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل 795)ت

 .م2005 -ه1425
ه(، 538يب القاسم حممود بن عمر الزَّخمشري )تربيع األبرار ونصوص األخيار، أتليف: أ .164

 .م1992 -ه1412حتقيق: عبد األمري مهنا، مؤسسة األعلمي، الطبعة األوىل 
روح املعاّن يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاّن، أتليف: شهاب الدين حممود بن عبد  .165

لعلمية، الطبعة ه(، حتقيق: علي عبد الباري عطيَّة، دار الكتب ا1270هللا األلوسي )ت
 .م1994 -ه1415األوىل 

ه(، 676روضة الطَّالبني وعمدة املفتني، أتليف: أيب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت .166
 .م1991 -ه1412إشراف: ُزهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثالثة 

الزَّاِهر يف غريب ألفاظ الشَّافعي، أتليف: أيب منصور حممد بن أَحد األزهري  .167
 م.1994 -ه1414ه(، حتقيق: شهاب الدين أيب عمرو، دار الفكر، 370)ت

ه(، 328الزَّاهر يف معاّن كلمات الناس، أتليف: أيب بكر حممد بن القاسم األنباري )ت .168
 .م1992 -ه1412حتقيق: حامت صاحل الضامن، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 

ربنا احلكيم اخلبري، أتليف: حممد بن السراج املنري يف اإلعانة على معرفة بعض معاّن كالم  .169
 ه.1285القاهرة  -ه(، مطبعة بوالق )األمريية(977أَحد اخلطيب الشربيين )ت

السِ راج الوهَّاج تكملة كايف احملتاج إىل شرح املنهاج لإلسنوي، أتليف: بدر الدين حممد بن  .170
اجلامعة يف قسم الفقه يف  حقِ ق يف رسائل ماجستريه(، 794هبادر الزركشي )ت

إىل رسالة منها  وقد رجعتُ  ،قَّقإال جزئية يسرية من آخره مل حت اإلسالمية ابملدينة املنورة
، ه1427 -ه1426العزيز علي أَحد، رسالة ماجستري، عام  تحقيق: عبدوهي ب
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يف متحف )طب قب  وهي خمطوطة ،هذا الكتاب منأيضا  إىل نسخة خطية  ورجعتُ 
 ه. 860، كتب يف سنة 932/1( 4524سراي( برتكيا، برقم )

سلسلة األحاديث الصَّحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، أتليف: أيب عبد الرَحن حممد  .171
 م.1995 -ه1415ه(، مكتبة املعارف، 1420انصر الدين األلباّن )ت

ه(، اعتىن به: أبو عبيدة 273سنن ابن ماجه، أتليف: أيب عبدهللا حممد بن يزيد القزويين ) .172
 .م2008 -ه1429آل سلمان، مكتبة املعارف، الطبعة الثانية مشهور بن حسن 

ه(، اعتىن به: 275سنن أيب داود، أتليف: أيب داود سليمان بن األشعث السجستاّن )ت .173
 -ه1427أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة املعارف، الطبعة الثانية 

 م.2007
حممد بن عيسى بن سورة سنن الرتمذي ويعرف جبامع الرتمذي، أتليف: أيب عيسى  .174

ه(، اعتىن به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة املعارف، 279الرتمذي )ت
 .م2008 -ه1429الطبعة الثانية 

ه(، حتقيق: شعيب 385سنن الدَّارقطين، أتليف: أيب احلسن علي بن عمر الدَّارُقطين )ت .175
 .م2004 -ه1424األرنؤوط وغريه، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 

سنن الدَّارمي، ويسمَّى )مسند الدارمي(، أتليف: أيب حممد عبدهللا بن عبدالرَحن الدَّارمي  .176
 -ه1421ه(، حتقيق: حسني سليم أسد الداراّن، دار املغين، الطبعة األوىل 255)ت

 م.2000
ه(، حتقيق: 458السُّنن الكربى، أتليف: أيب بكر أَحد بن احلسني بن علي الَبيَهِقي )ت .177

  .م2003 -ه1424د عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة حمم
ه(، حتقيق: 303السُّنن الكربى، أتليف: أيب عبدالرَحن أَحد بن شعيب النَّسائي )ت .178

 .م2001 -ه1421حسن عبد املنعم شلب، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 
ه(، اعتىن به: 303النَّسائي )ت سنن النَّسائي، أتليف: أيب عبد الرَحن أَحد بن شعيب .179

 -ه1429أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة املعارف، الطبعة الثانية 
 م.2008

ه(، 227سنن سعيد بن منصور، أتليف: أيب عثمان سعيد بن منصور اخلرساّن )ت .180
 لبنان. -حتقيق: حبيب الرَحن األعظمي، دار الكتب العلمية، بريوت
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ه(، 748أتليف: مشس الدين حممَّد بن أَحد بن عثمان الذَّهب )ت سري أعالم النُّبالء، .181
حتقيق: جمموعة من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

   .م1985 -ه1405الطبعة الثالثة 
سرية اإلمام أَحد بن حنبل، أتليف: صاحل بن أَحد بن حممد بن حنبل الشَّيباّن  .182

 -ه1415فؤاد بن عبد املنعم أَحد، دار السَّلف، الطبعة الثالثة ه(، حتقيق: 265)ت
 م.1995

الشامل يف فروع الشافعية، أتليف: أيب نصر عبد السيد بن حممد املعروف اببن الصباغ  .183
ه(، حتقيق: عمر بن سعيد املبطي، رسالة دكتوراه يف قسم الفقه يف اجلامعة 477)ت

 .ه.1432 -ه1431اإلسالمية ابملدينة املنورة، عام 
ه(، دار 1360شجرة النُّور الزكيَّة يف طبقات املالكية، أتليف: حممد بن حممد خملوف )ت .184

 .لبنان -الكتاب العريب، بريوت
َشَذرات الذَّهب يف أخبار من َذَهب، أتليف: شهاب الدين عبد احلي بن أَحد الَعكري،  .185

وحممود األرنؤوط، دار  ه(، حتقيق: عبد القادر األرنؤوط،1089املعروف اببن العماد )ت
 م.1986 -ه1406ابن كثري، الطبعة األوىل 

ه(، ومعه حاشية أيب 983شرح الدُّرَّة البيضاء، أتليف: سيدي عبد الرَحن اأَلْخَضري )ت .186
عبد هللا حممد الدَّرانوي، طبع مبطبعة التقدم العلمية بدرب الدليل مبصر احملمية سنة 

 ه.1325
ه(، حتقيق: 907)ت ين حممد بن حممد سبط املارديينالد ِ أتليف: بدر  شرح الرحبيَّة، .187

 م.1998 -ه1419مصطفى ديب البغا، دار القلم، الطبعة الثامنة 
ه(، حتقيق: حممد حميي 816شرح السِ رَاجيَّة، أتليف: علي بن حممد اجلُْرَجاّن احلنفي )ت .188

  .م1944 -ه1363الدين عبد احلميد، مطبعة مصطفى البايب احللب وأوالده مبصر، 
ه(، حتقيق: 516شرح السُّنَّة، أتليف: أيب حممد احلسني بن مسعود الفراء البَ َغوي )ت .189

 -ه1403شعيب األرنؤوط، وحممد زُهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، الطبعة الثانية 
 م.1983
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ه(، حتقيق: 792شرح العقيدة الطَّحاوية، أتليف: علي بن علي بن حممد بن أيب العز )ت .190
بن عبد احملسن الرتكي، وشعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة عشر عبد هللا 
 .م1998 -ه1419

شرح الفصول املِهمَّة يف مواريث األمَّة، أتليف: بدر الدين حممد بن حممد سبط املارديين  .191
(، حتقيق: أَحد بن سليمان بن يوسف الُعريين، دار العاصمة، اململكة العربية 907)ت 

  .م2004 -ه1425الرايض، الطبعة األوىل  - السعودية
مطبوع ، ه(1201)ت الدردير بن حممد أيب الربكات سيدي أَحد ، أتليف:الشَّرح الكبري .192

 .طبع بدار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احللب وشركاهمع حاشية الدسوقي، 
عبد الكرمي بن حممد الشَّرح الكبري، املسمَّى )العزيز شرح الوجيز(، أتليف: أيب القاسم  .193

ه(، حتقيق: علي حممد معوض، وعادل أَحد عبد املوجود، دار الكتب 623الرَّاِفعي )ت
  .م1997 -ه1417العلمية، الطبعة األوىل 

شرح الكوكب املنري، املسمَّى )خمتصر التحرير( أو )املخترب املبتكر شرح املختصر يف أصول  .194
ه(، حتقيق: 972حي، املعروف اببن النَّجَّار )تالفقه(، أيب البقاء حممَّد بن أَحد الفتو 

 م.  1993 -ه1413حممد الزحيلي، ونزيه َحاد، مكتبة العبيكان، 
أتليف: بدر الدين حممد بن حممد سبط املارديين شرح اللُّمع يف علم احلساب،  .195

 ه.1073(، ُكِتَب سنة 6181، خمطوط يف جامعة امللك سعود برقم )ه(907)ت
ه(، دار ابن 1421على زاد املستقنع، أتليف: حممد بن صاحل العثيمني )تالشَّرح املمتع  .196

 .ه1426اجلوزي، الطبعة األوىل 
ه(، 999شرح حتفة األحباب يف فنِ  احلساب، أتليف: عبد هللا بن حممَّد الشِ نَشورِي )ت .197

  .(2169خمطوط يف جامعة امللك سعود برقم )
شرح صحيح مسلم بن احلجَّاج(، أتليف:  شرح صحيح مسلم للنَّووي، املسمَّى )املنهاج .198

ه(، املطبعة املصرية ابألزهر، الطبعة األوىل 676أيب زكراي حيىي بن شرف النَّووي )ت
 .م1929 -ه1347

ه(، حتقيق: 750شرح خمتصر احلويف، أتليف: أيب عبد هللا حممد بن سليمان السَِّطي )ت .199
 م.2009 -ه1430الطبعة األوىل  حيىي بو عرورو، مركز اإلمام الثعالب، دار ابن حزم،
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، دار (ه1101ت) حممد بن عبد هللا اخلرشيأيب عبد هللا خمتصر خليل، أتليف: رح ش .200
  بريوت. -الفكر للطباعة

شرح مشِكل الوسيط، أتليف: أيب عمرو عثمان بن عبد الرَحن الشَّهَرُزوري، املعروف اببن  .201
ه(، حتقيق: عبد املنعم خليفة أَحد بالل، وحممد بالل بن حممد أمني، 643الصَّالح )ت

 م.   2011 -ه1432دار كنوز إشبيليا، الطبعة األوىل 
ت، ويسمَّى )دقائق أويل النُّهى لشرح املنتهى(، أتليف: منصور بن شرح منتهى اإلرادا .202

ه(، حتقيق: عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، مؤسسة 1051يونس بن إدريس البُهويت )ت
  .م2000 -ه1421الرسالة، الطبعة األوىل 

ه(، حتقيق: عبد هللا بن 360الشَّريعة، أتليف: أيب بكر حممد بن احلسني اآلجري )ت .203
 م.1997 -ه1418ن سليمان الدميجي، دار الوطن، الرايض، الطبعة األوىل عمر ب

ه(، 393الصِ حاح اتج اللغة وِصَحاح العربية، أتليف: ٍإمساعيل بن َحَّاد اجلوهري )ت .204
 م.1979 -ه1399حتقيق: أَحد عبد الغفور عطَّار، دار العلم للماليني ، الطبعة الثانية 

ه(، برتتيب: عالء 354مت حممد بن ِحبَّان الُبسيت )تصحيح ابن ِحبَّان، أتليف: أيب حا .205
ه(، املسمَّى )اإلحسان يف تقريب صحيح ابن 739الدين علي بن بَ ْلَبان الفارسي )ت

 م.1988 -ه1408ِحبَّان(، حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 
 صلى هللا عليه صحيح البخاري، املسمى )اجلامع الصحيح املسند من حديث رسول هللا .206

ه(، اعتىن 256وسلم وسننه وأايمه(، أتليف: أيب عبدهللا حممد بن إمساعيل الُبخاري )ت
  .م2006 -ه1427به: أبو عبد هللا عبد السالم علوش، مكتبة الرشد، الطبعة الثانية 

ين األلباّن )ت .207 ه(، مكتبة املعارف، 1420صحيح سنن أيب داود، أتليف: حممَّد انصر الدِ 
 .م1998 -ه1419طبعة األوىل ال

ه(، 261صحيح مسلم، أتليف: أيب احلسني مسلم بن احلجَّاج الُقَشرِيي النَّيَسابُوري )ت .208
  .م2000 -ه1421دار السالم، الرايض، الطبعة الثانية 

الضُّعفاء واملرتُوكني، أتليف: مجال الدين أيب الفرج عبد الرَحن بن علي بن حممد بن  .209
يق: عبد هللا القاضي، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل ه(، حتق597اجلوزي )ت

 م.1986 -ه1406
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ين األلباّن )ت .210 ه( ، 1420ضعيف اجلامع الصَّغري وزايداته، أتليف: حممَّد انصر الدِ 
 .أشرف على طبعه: زهري الشَّاويش، املكتب اإلسالمي

ين األلباّن )ت .211 ( ، مكتبة ه1420ضعيف سنن ابن ماجه، أتليف: حممَّد انصر الدِ 
 .م1997 -ه1417املعارف، الطبعة األوىل 

ين األلباّن )ت .212 ه(، مكتبة املعارف، 1420ضعيف سنن أيب داود، أتليف: حممَّد انصر الدِ 
 .م1998 -ه1419الطبعة األوىل 

ين األلباّن )ت .213 ه(، مكتبة املعارف، 1420ضعيف سنن النَّسائي، أتليف: حممَّد انصر الدِ 
 .م1998 -ه1419الطبعة األوىل 

ضوء السراج يف الفرائض، أتليف: حممود بن أيب بكر البخاري الكالابذي احلنفي  .214
ه(، حتقيق: عتيق الرَحن غالم هللا، رسالة ماجستري بقسم الفقه يف اجلامعة 700)ت

 .ه1426 -ه1425اإلسالمية ابملدينة املنورة، عام 
مع ألهل القرن التَّاسع، أتليف: مشس الدين  .215 حممد بن عبد الرَحن السخاوي الضَّوء الالَّ

 .بريوت -ه(، دار اجليل 902)ت 
ه(، دار 911طبقات احلفَّاظ، أتليف: جالل الدين عبد الرَحن بن أيب بكر السيوطي )ت .216

 م.1994 -ه1414الكتب العلمية، الطبعة الثانية 
الدَّارِي الغز ِي الطَّبقات السَّنيَّة يف تراجم احلنفيَّة، أتليف: تقي الدين بن عبدالقادر التميمي  .217

ه(، حتقيق: عبدالفتاح حممد احللو، دار الرفاعي، وهجر، 1005املصري احلنفي )ت
  .م1989 -ه1410الطبعة األوىل 

طبقات الشَّافعيَّة الكربى، أتليف: اتج الدين أيب نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد  .218
اح حممد احللو، ه(، حتقيق: حممود حممد الطناحي، وعبد الفت771الكايف السبكي )ت 

  .م1992 -ه1413هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة الثانية 
طبقات الشَّافعيَّة، أتليف: تقي الدين أيب بكر بن أَحد بن حممد ابن قاضي ُشْهَبة )ت  .219

حبيدر آابد  -ه(، حتقيق: عبد العليم خان، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية851
    .م1978 -ه1398الطبعة األوىل  اهلند، -الدَّكن
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ه(، حتقيق: كمال 772طبقات الشَّافعيَّة، أتليف: مجال الدين عبد الرحيم اإِلْسَنِويِ  )ت  .220
لبنان،  -يوسف احلُوت، مركز اخلدمات واألحباث الثقافية، دار الكتب العلمية، بريوت

 .م1987 -ه1407الطبعة األوىل 
ه(، 458أيب عاصم حممد بن أَحد الَعبَّاِدي )تطبقات الفقهاء الشَّافعية، أتليف:  .221

 م.1964حتقيق: غوستا فيتستام، ليدن، الطبعة األوىل سنة 
طبقات الفقهاء الشَّافعيَّة، أتليف: أيب عمرو عثمان بن عبد الرَحن الشهرزوري، املعروف  .222

ه(، حتقيق: حميي الدين علي جنيب، دار البشائر اإلسالمية، 643اببن الصِ الح )ت
 .م1992 -ه1413بعة األوىل الط

طبقات الفقهاء الشَّافعيِ ني، أتليف: أيب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري الدِ مشقي )ت  .223
ه(، حتقيق: أَحد عمر هاشم، وحممد زينهم حممد عزب، مكتبة الثقافة الدينية، 774

  .م1993 -ه1413
ه(، حتقيق: 476)تطبقات الفقهاء، أتليف: أيب إسحاق إبراهيم بن علي الشِ ريازي  .224

 .لبنان -إحسان عباس، دار الرائد العريب، بريوت
طبقات املفسِ رين، أتليف: أَحد بن حممَّد األدنَه وي، من علماء القرن احلادي عشر،  .225

 -ه1417حتقيق: سليمان بن صاحل اخلزي، مكتبة العلوم واحِلَكم، الطبعة األوىل 
 م.1997

ي .226 ه(، 911ن عبد الرَحن بن أيب بكر السيوطي )تطبقات املفسِ رين، أتليف: جالل الدِ 
 .م1976 -ه1396حتقيق: علي حممد عمر، مكتبة وهبة، الطبعة األوىل 

ه(، دار الكتب العلمية، 945طبقات املفسِ رين، أتليف: حممد بن علي الدَّاوودي )ت .227
 .م1983 -ه1403الطبعة األوىل 

ين الدين عبد الرحيم بن احلسني طرح التَّثريب يف شرح التَّقريب، أتليف: أيب الفضل ز  .228
ه(، دار إحياء 826ه(، وتتمَّته البنه أيب زرعة ويل الدين أَحد )ت806العراقي )ت

 .لبنان -الرتاث العريب، بريوت
طلبة الطََّلبه يف االصطالحات الفقهية على ألفاظ كتب احلنفية، أتليف: جنم الدين أيب  .229

 ه. 1311 املطبعة العامرة، سنة ه(، طبع يف537حفص عمر بن حممَّد النَّسفي )ت
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عجالة احملتاج إىل توجيه املنهاج، أتليف: سراج الدين أيب حفص عمر بن علي، املشهور  .230
ه(، حتقيق: عز الدين هشام بن عبد الكرمي البدراّن، دار الكتاب، 804اببن امللقِ ن )ت

 .م2001 -ه1421األردن، 
يم بن عبدهللا بن إبراهيم الفرضي العذب الفائض شرح عمدة الَفاِرض، أتليف: إبراه .231

 ه(، أمر بطبعه جاللة امللك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.1189)ت
العشرات يف غريب اللغة، أتليف: حممد بن عبد الواحد بن أيب هاشم، املعروف بغالم  .232

 ه(، حتقيق: حيىي عبد الرؤوف جرب، املطبعة الوطنية، عمان.345ثعلب )ت
لة املذهب، أتليف: سراج الدين أيب حفص عمر بن علي، العقد املذهب يف طبقات َح .233

سيد مهين، دار الكتب  -ه(، حتقيق: أمين نصر األزهري804املعروف اببن امللقِ ن )ت
 .م1997 -ه1417العلمية، الطبعة األوىل 

الِعلل الواردة يف األحاديث النبوية، أتليف: أيب احلسن علي بن عمر الدَّارقطين  .234
من األول إىل احلادي عشر بتحقيق: حمفوظ الرَحن زين هللا  ه(، اجمللدات385)ت

م، واجمللدات من الثاّن عشر إىل 1985 -ه 1405السَّلفي، دار طيبة، الطبعة األوىل 
اخلامس عشر بتحقيق: حممد بن صاحل بن حممد الدابسي، دار ابن اجلوزي، الطبعة: 

 .ه1427األوىل، 
ه(، حتقيق: 241بد هللا أَحد بن حممد بن حنبل )تالِعلل ومعرفة الر ِجال، أتليف: أيب ع .235

 م. 2001 -ه1422وصي الدبن بن حممد عباس، دار اخلاّن، الطبعة الثانية 
ه(، حتقيق: فريق من 327الِعلل، أتليف: أيب حممَّد عبد الرََّحن بن أيب حامت الرَّازي )ت .236

الرَحن اجلريسي، الباحثني إبشراف وعناية: سعد بن عبد هللا احلميد، وخالد بن عبد 
 .م2006 -ه1427مطابع احلميضي، الطبعة األوىل 

 -ه1405ه(، دار النهضة العربية، سنة 1396علم البيان، أتليف: عبد العزيز عتيق )ت .237
 م. 1982

عناية القاضي وكفاية الراِضي، ويسمى )حاشية الشهاب على تفسري البيضاوي(، أتليف:  .238
ه(، حتقيق: عبد الرزاق املهدي، دار 1069شهاب الدين أَحد بن حممد اخلََفاجي )ت

 .م1997 -ه1417الكتب العلمية، 
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ه(، حتقيق: مهدي 170العني، أتليف: أيب عبد الرَحن اخلليل بن أَحد الفراهيدي )ت .239
 .املخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة اهلالل

ه(، حتقيق: علي 422ُعُيون املسائل، أتليف: أيب حممد عبد الوهاب بن علي املالكي )ت .240
 م.2009 -ه1430حممد إبراهيم بورويبة، دار ابن حزم ، الطبعة األوىل 

غاية البيان، أتليف: مشس الدين حممد بن أيب العباس أَحد بن َحزة الرَّملي  .241
  .ه(، دار املعرفة، بريوت1004)ت

يف مجع اإلقناع واملنتهى، أتليف: مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي  غاية املنتهى .242
ه(، حتقيق: ايسر إبراهيم املزروعي، ورائد يوسف الرومي، مؤسسة غراس، 1033)ت

 م.2007 -ه1428الطبعة األوىل 
الغرر البهيَّة يف شرح البهجة الوردية، أتليف: أيب حيىي زكراي بن حممد األنصاري  .243

ه(، وحاشية الشربيين 992ابن قاسم العبادي )ت ه(، ومعه حاشية926)ت
  .ه(، املطبعة امليمنية977)ت

م اهلروي )ت .244 ه(، حتقيق: دار 224غريب احلديث، أتليف: أيب عبيد القاسم بن سالَّ
الكتاب العريب، طبعة مصورة عن السلسلة اجلديدة من مطبوعات دائرة املعارف العثمانية 

 م.1976 -ه1396حبيدر آابد، اهلند، 
ه(، 276غريب احلديث، أتليف: أيب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت .245

 م.1977 -ه1397بغداد، الطبعة األوىل  -حتقيق: عبد هللا اجلبوري، مطبعة العاّن
ه(، 538الفائق يف غريب احلديث، أتليف: أيب القاسم حممود بن عمر الزَّخمشري )ت .246

الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البايب احللب  حتقيق: علي حممد البجاوي، وحممد أيب
 .وشركاه، الطبعة الثانية

فتاوى ابن الصَّالح، أتليف: أيب عمرو عثمان بن عبد الرَحن، املعروف اببن الصَّالح  .247
ه(، حتقيق: موفق عبد هللا عبد القادر، مكتبة العلوم واحلكم، عامل الكتب، 643)ت

 ه.1407الطبعة األوىل 
ائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: الشيخ أَحد بن عبد الرزاق فتاوى اللجنة الد .248

 ه.1416الدويش، دار العاصمة، الطبعة األوىل 
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أتليف: أيب الفضل أَحد بن علي بن حجر العسقالّن  ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري .249
ه(، ترقيم: حممد فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجه وأشرف على طبعه: حمب الدين 852)ت

 اخلطيب، وعليه تعليقات عبد العزيز بن ابز، املكتبة السلفية.
فتح القريب اجمليب بشرح كتاب الرتتيب، أتليف: عبدهللا بن حممد الشنشوري  .250

 ه.1345(، طبع مبطبعة التقدم العلمية اجملاورة للساحة األزهرية مبصر، سنة ه999)ت
فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، أتليف: أيب حيىي زكراي بن حممد األنصاري السُّنَ ْيكي  .251

 .م1994 -ه1414ه(، دار الفكر، 926)ت
مان فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب، املعروف حباشية اجلَمل، أتليف: سلي .252

ه(، دار إحياء الرتاث العريب، 1204بن عمر العجيلي األزهري، املعروف ابجلمل )ت
 .لبنان -بريوت

الفرائض وشرح آايت الوصيَّة، أتليف: أيب القاسم عبد الرَحن بن عبد هللا السُّهيلي  .253
 ه.1405ه(، حتقيق: حممد إبراهيم البنا، املكتبة الفيصلية، الطبعة الثانية 581)ت

حم، دار كنوز إشبيليا، الطبعة الثانية الفرائض،  .254 أتليف: عبد الكرمي بن حممَّد الالَّ
 .م2006 -ه1427

اد  .255 الفروع املولََّدات، أتليف: أيب بكر حممَّد بن أَحد الِكناّن، الشَّهري اببن احلدَّ
 (.ف926/1ه(، خمطوط يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة برقم )344)ت

ه(، ومعه 763لدين أيب عبد هللا حممد بن مفلح املقدسي )تالفروع، أتليف: مشس ا .256
ه(، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، مؤسسة 861تصحيح الفروع للمرداوي )ت

 م. 2003 -ه1424الرسالة، ودار املؤيد، الطبعة األوىل 
ه(، حتقيق: 395الفروق اللغويَّة، أتليف: أيب هالل احلسن بن عبد هللا العسكري )ت .257

 .مد إبراهيم سليم، دار العلم والثقافةحم
ه(، وحباشيته: 684الُفُروق، أتليف: شهاب الدين أيب العباس أَحد بن إدريس القرايف )ت .258

ه(، حتقيق: عمر حسن الِقيَّام، 723إدرار الشروق على أنوار الفروق، البن الشَّاط )ت
 م.2011 -ه1432مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 
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درج يف النَّقل، أتليف: أيب بكر أَحد بن علي بن اثبت البغدادي الفصل للوصل امل .259
 -ه1418ه(، حتقيق: حممد بن مطر الزهراّن، دار اهلجرة، الطبعة األوىل 463)ت

 م.1997
الفصول املفيدة يف الواو املزيدة، أتليف: صالح الدين أيب سعيد خليل بن كيكلدي بن  .260

حسن موسى الشاعر، دار البشري،  ه(، حتقيق:761عبد هللا الدمشقي العالئي )ت
 م.1990 -ه1410الطبعة األوىل 

الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشَّافعي، أتليف: مصطفى اخِلن، ومصطفى الُبغا، علي  .261
 .م1992 -ه1413الشرجبي، دار القلم، الطبعة الثالثة 

وسى، مدار الوطن الفقه امليسَّر، أتليف: عبد هللا الطيَّار، وعبد هللا املطلق، وحممد امل .262
 م. 2012 -ه1433للنشر، الطبعة الثانية 

ه(، حتقيق: أمين فؤاد 377الِفهرست، أتليف: ايب الفرج حممد بن إسحاق النَِّدمي )ت .263
 م.  2009 -ه1430سيد، مؤسسة الفرقان، لندن، 

ه(، حتقيق: 764فوات الَوفَيات والذيل عليها، أتليف: حممد بن شاكر الكتب )ت .264
 م. 1974إحسان عبَّاس، دار صادر، 

الفوائد البهيَّة يف تراجم احلنفية، أتليف: حممد بن عبداحلي اللكنوي اهلندي  .265
ه(، ومعه التعليقات السنية على الفوائد البهية للمؤلف املذكور، طبع مبطبعة 1304)ت

 ه.1324لسعادة، لصاحبها حممد إمساعيل، الطبعة األوىل ا
ه(، 1420ة يف املباحث الفرضية، أتليف: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز )تالفوائد اجلليَّ  .266

اململكة العربية السعودية، الطبعة  -الناشر: الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء، الرايض
  م. 2006 -ه1426الثالثة 

الشنشورية يف شرح املنظومة الرحبية، أتليف: عبد هللا بن حممد الشنشوري الفوائد  .267
ه(، حتقيق: حممد بن سليمان آل بسام، دار عامل الفوائد، الطبعة األوىل 999)ت

 ه.1422
فيض اإلله املالك يف حلِ  ألفاظ عمدة السالك وُعدَّة النَّاسك، أتليف: عمر بركات بن  .268

ه(، مطبعة مصطفى البايب احللب وأوالده 1295ويف بعد )حممد بركات الشامي البقاعي، ت
 م. 1953 -ه1372مبصر، الطبعة الثانية 
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فَيض الَفاِئض لشرح روض الرَّاِئض يف مسائل الفرائض، أتليف: ُمالَّ علي بن سلطان حممد  .269
ه(، حتقيق: أيب معاذ موسى بن حيىي الشريف الفيفي، مكتبة 1014اهلروي القاري )ت

 .م2012 -ه1433بعة األوىل املعارف، الط
فيض القدير شرح اجلامع الصغري، أتليف: زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج  .270

 م.1972 -ه1391ه(، دار املعرفة، الطبعة الثانية 1031العارفني بن علي املناوي )ت
ين حممد بن يعقوب الفريوزآابدي )ت .271  ه(، حتقيق:817القاموس احمليط، أتليف: جمد الدِ 

مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إبشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة 
 م.2005 -ه1426الرسالة، الطبعة الثامنة 

الَقَبس احلاوي لغَرر ضوء السَّخاوي، أتليف: زين الدين عمر بن أَحد الشماع  .272
ه(، حتقيق: حسن إمساعيل مروة، وخلدون حسن مروة، خرَّج أحاديثه: حممود 936)ت

 م.  1998األرنؤوط، دار صادر، الطبعة األوىل 
القبس يف شرح املوطَّأ مالك بن أنس، أتليف: حممد بن عبد هللا أيب بكر ابن العريب  .273

ه(، حتقيق: حممد عبد هللا ولد كرمي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة 543املعافري )ت
 م.1992األوىل 

ن عبد العزيز بن عبد السالم، امللقَّب قواعد األحكام يف مصاحل األانم، أتليف: عز الدي .274
ه(، حتقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، 660بسلطان العلماء )ت

 م.1991 -ه1411
القوانني الفقهيَّة يف تلخيص مذهب املالكية، والتنبيه على مذهب الشافعية واحلنفية  .275

ه(، حتقيق: حممد 741املالكي )تواحلنبلية، أتليف: أيب القاسم حممد بن أَحد ابن ُجزِي 
 .بن سيدي حممد موالي

ه(، دار ابن 1421القول املفيد على كتاب التوحيد، أتليف: حممد بن صاحل العثيمني )ت .276
 ه.1424اجلوزي، الطبعة الثانية 

ه(، حتقيق: 500الكايف يف الفرائض، أتليف: إسحاق بن يوسف بن يعقوب الصَّرديف )ت .277
بن زاحم، طبعة عمادة البحث العلمي ابجلامعة اإلسالمية  حممد بن عبد هللا بن حممد
 .م2011 -ه1432ابملدينة املنورة، الطبعة األوىل 
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الكايف يف مواريث األمة، أتليف: أَحد بن رجب بن طيبغا، املعروف اببن اجملدي  .278
ه(، حتقيق: عمران بن عبد القادر اخليربي، رسالة دكتوراه بقسم الفقه يف اجلامعة 850)ت
 ه.1432 -ه1431سالمية ابملدينة املنورة، عام اإل

ه(، 365الكاِمل يف ُضعفاء الر ِجال، أتليف: أيب أَحد عبد هللا بن ُعَدي اجلرجاّن )ت .279
حتقيق: عادل أَحد عبد املوجود، وعلي حممد معوَّض، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

 م.1997ه، 1418
ه(، حتقيق: 1051يف: منصور بن يونس الَبهويت )تَكشَّاف الِقَناع عن منت اإِلقَناع، أتل .280

أيب عبد هللا حممد حسن حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
 م.1997 -ه1418

الكشَّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل، أتليف: جار هللا  .281
حتقيق: عادل أَحد عبد املوجود،  ه(،538أيب القاسم حممود بن عمر الزَّخمَشرِي )ت

 م. 1998 -ه1418وعلي حممد معوض، مكتبة العبيكان، الطبعة األوىل 
كشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون، أتليف: مصطفى بن عبد هللا، الشَّهري حباجي  .282

 ه(، دار إحياء الرتاث العريب.1067خليفة )ت
كشف الَغَوامض يف علم الفرائض، أتليف: بدر الدين حممد بن حممد سبط املارديين )ت  .283

املدينة املنور،  -(، حتقيق: عوض بن رجاء الَعْويف، الناشر: مكتبة العلوم واحلكم907
 م. 1996 -ه1417الطبعة األوىل 

احِلْصين،  كفاية األخيار يف حلِ  غاية االختصار، أتليف: تقي الدين أيب بكر بن حممد .284
ه(، ُعيِنَ ِبِه: عبد هللا بن مُسَيط، وحممد شادي عربش، دار املنهاج، 829احُلَسيين )ت

 م. 2007 -ه1428الطبعة األوىل 
كفاية النَّبيه شرح التَّنبيه يف فقه اإلمام الشَّافعي، أتليف: أيب العبَّاس جنم الدين أَحد بن  .285

ه: اهلداية إىل أوهام الكفاية، لإلسنوي ه(، ويلي710حممد، املعروف اببن الر ِفَعة )ت
ه(، حتقيق: جمدي حممد سرور ابسلوم، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 772)ت

 م.2009
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الكليَّات، معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية، أتليف: أيب البقاء أيوب بن موسى  .286
سسة ه(، حتقيق: عدانن درويش، وحممد املصري، مؤ 1094احلسيين الكَفوي )ت
 م.1998 -ه1419الرسالة، الطبعة الثانية 

كنوز الذََّهب يف اتريخ حلب، أتليف: أَحد بن إبراهيم أيب ذر ِسبط ابن الَعَجمي  .287
ه(، حتقيق: شوقي َشْعث، وفاحل الَبك ور، دار القلم العريب حبلب، الطبعة األوىل 884)ت

 م.1997 -ه1418
ليف: جنم الدين حممد بن حممد الَغز ي الكواِكب السَّائرة أبعيان املئة العاشرة، أت .288

 -ه1418ه(، حتقيق: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 1061)ت
 م. 1997

لباب الفرائض، شامل للفقه واحلساب والعمل، أتليف: حممد الصَّادق الشطي  .289
 م.  1988 -ه1408ه(، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثالثة 1364)ت

وم الكتاب، أتليف: أيب حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي اللباب يف عل .290
ه(، حتقيق: عادل أَحد عبد املوجود، وعلي حممد معوض، دار الكتب العلمية، 775)ت

 م.1998 -ه1419الطبعة األوىل 
لسان العرب، أتليف: حممد بن مكرم أيب الفضل مجال الدين ابن منظور اإلفريقي  .291

 ه.1414الثة ه(، دار صادر، الطبعة الث711)ت
ه(، حتقيق: 852لسان امليزان، أتليف: أيب الفضل أَحد بن علي بن حجر العسقالّن )ت .292

 م.2002 -ه1423عبد الفتاح أيب ُغدَّة، دار البشائر اإلسالمية، الطبعة األوىل 
اللمع يف علم احلساب، أتليف: أيب العباس أَحد بن حممد، املعروف اببن اهلائم  .293

 ه.1067(، كتب سنة 4662عة امللك سعود برقم )ه(، خمطوط يف جام815)ت
املبدع شرح املقِنع، أتليف: برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد بن مفلح  .294

ه(، حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، الطبعة 884)ت
 م.           1997 -ه1418األوىل 

ه(، دار املعرفة، 490بن أَحد السرخسي )ت املبسوط، أتليف: مشس الدين حممد .295
 .لبنان -بريوت
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متعة األذهان من التَّمتُّع ابإلقران بني تراجم الشيوخ واألقران، أتليف: حممد مشس الدين  .296
ه(، ويوسف بن حسن بن عبد اهلادي اجلمال بن املرب د 953بن طولون )ت

ه(، حتقيق: صالح 1003ه(، انتقاء: أَحد بن حممد بن املالَّ احَلْصَكفي )ت909)ت
 م.1999الدين خليل الشيباّن، دار صادر، الطبعة األوىل 

اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني، أتليف: أيب حامت حممد بن حبان التميمي  .297
 لبنان. -ه(، حتقيق: حممود إبراهيم زايد، دار املعرفة، بريوت354)ت

ه(، حتقيق: حممد حميي 518حممد امليداّن )تجممع األمثال، أتليف: أيب الفضل أَحد بن  .298
 م.1955 -ه1374الدين عبد احلميد، مطبعة السنة احملمدية، 

ه(، حتقيق: زهري عبد 395جُمَمل اللغة، أتليف: أيب احلسني أَحد بن فارس القزويين )ت .299
 م.1986 -ه1406احملسن سلطان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية 

ه(، مع تكملة 676: أيب زكراي حيىي بن شرف النووي )تاجملموع شرح املهذب، أتليف .300
 السبكي واملطيعي، حتقيق: حممد جنيب مطيعي، مكتبة اإلرشاد.

ه(، مجع 728جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أَحد بن عبد احلليم، تقي الدين ابن تيمية )ت .301
 وترتيب: عبدالرَحن بن حممد بن قاسم، وساعده ابنه حممد، جممع امللك فهد لطباعة

 م.2004 -ه1425املصحف الشريف، عام 
أتليف: أيب القاسم عبد الكرمي بن حممد الرَّاِفعي احملرَّر يف فقه اإلمام الشافعي،  .302

العلمية، الطبعة  ، دار الكتبحممد حسن حممد حسن إمساعيله(، حتقيق: 623)ت
 م.2005 -ه1426األوىل 

حممد عبد احلق بن غالب بن عطية احملرَّر الَوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أتليف: أيب  .303
ه(، حتقيق: عبد السالم عبد الشايف حممد، دار الكتب العلمية، 546األندلسي )ت
 م.2001 -ه1422الطبعة األوىل 

احملَكم واحمليط األعظم، أتليف: أيب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي  .304
 -ه1421لطبعة األوىل ه(، حتقيق: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، ا458)ت

 م.2000
ه(، حتقيق: 456احمللَّى ابآلاثر، أتليف: أيب حممد علي بن أَحد بن سعيد بن حزم )ت .305

 م. 2003 -ه1425عبدالغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
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ه(، 321خمتصر اختالف العلماء، أتليف: أيب جعفر أَحد بن حممد الطحاوي )ت .306
ه(، حتقيق: عبد هللا نذير أَحد، دار 370أَحد بن علي اجلصاص الرازي )تاختصار: 

 م.1996 -ه1417البشائر اإلسالمية، الطبعة الثانية 
ه(، حتقيق: حافظ 803املختصر الفقهي، أتليف: حممد بن حممد بن عرفة التونسي )ت .307

ألوىل عبد الرَحن حممد خري، مؤسسة خلف أَحد احلبتور لألعمال اخلريية، الطبعة ا
  م.2014 -ه1435

ه(، 588املختصر يف الفرائض، أتليف: أَحد بن حممد اإلشبيلي احلويف املالكي )ت .308
 -ه1428لبنان، الطبعة األوىل  -حتقيق: عبد السالم العاقل، دار ابن حزم، بريوت

 .م2007
ه(، وضع حواشيه: 264خمتصر املزّن، أتليف: إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل املزّن )ت .309

 .م1998 -ه1419مية، الطبعة األوىل عبدالقادر شاهني، دار الكتب العلحممد 
خمتصر املقاِصد احَلسَنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة على األلسنة، أتليف: حممد  .310

ه(، حتقيق: حممد بن لطفي الصَّبَّاغ، املكتب 1122اّن )تقَ رْ بن عبد الباقي الزُّ 
 م.1989 -ه1409اإلسالمي، الطبعة الرابعة 

ه(، برواية سحنون عن ابن القاسم، 179املدوَّنة، لإلمام مالك بن أنس األصبحي )ت .311
 م.1994 -ه1415ويليها: مقد مات ابن رشد، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واالعتقادات، أتليف: أيب حممد علي بن أَحد بن  .312
 .دار الكتب العلميةه(، 456سعيد بن حزم )ت

املسالك يف شرح موطَّأ مالك، أتليف: أيب بكر حممد بن عبد هللا بن العريب املعافري  .313
ه(، قرأه وعلق عليه: حممد بن احلسني السُّليماّن، وعائشة بنت احلسني 543)ت

 م. 2007 -ه1428السُّليماّن، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 
ليف: أيب عبدهللا حممد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري املستدرك على الصحيحني، أت .314

ه(، يف التَّلخيص، حتقيق: مصطفى 748ه(، مع تضمينات اإلمام الذَّهب )ت405)ت
 م.2002 -ه1422عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 
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رَّحيم العراقي املستَفاد من ُمبهمات املنت واإلسناد، أتليف: أيب ُزرَعة أَحد بن عبد ال .315
ه(، حتقيق: عبد الرَحن عبد احلميد الرب، دار الوفاء، ودار األندلس اخلضراء، 826)ت

 م.1994 -ه1414الطبعة األوىل 
مسند اإلمام اَحد بن حنبل، أتليف: أيب عبد هللا أَحد بن حممد بن حنبل الشيباّن  .316

د هللا بن عبد ه(، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وعادل مرشد وآخرون، إشراف: عب241)ت
 .احملسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل

ه(، 204مسند اإلمام الشَّافعي، أتليف: أيب عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي )ت .317
ه(، حتقيق: ماهر ايسني الفحل، 745ترتيب: أيب سعيد َسنجر بن عبد هللا اجلاويل )ت

 م.2004 -ه1425شركة غراس، الطبعة األوىل 
مسند البزَّار، املسمَّى ابلبحر الزَّخَّار، أتليف: أيب بكر أَحد بن عمرو العتكي، املعروف  .318

ه(، حتقيق: حمفوظ الرَحن زين هللا وغريه، مكتبة العلوم واحلكم، الطبعة 292ابلبزَّار )ت
   .األوىل

بيت مشارق األنوار على ِصحاح اآلاثر، أتليف: أيب الفضل عياض بن موسى الَيحُصب السَّ  .319
 .ه(، املكتبة العتيقة، ودار الرتاث544)ت

 بكر أيب بن أَحد الدين شهاب العبَّاس ماجه، أتليف: أيب ابن زوائد مصباح الزُّجاجة يف .320
 ه.1403 الثانية العربية، الطبعة دار الكشناوي، املنتقى حممد: ، حتقيق(ه840ت) الُبوِصرْيِي

ه(، مكتبة لبنان، 770الفي ومي املقرئ )تاملصباح املنري، أتليف: أَحد بن حممد بن علي  .321
 .م1987

املصنَّف يف األحاديث واآلاثر، أتليف:أيب بكر ابن أيب شيبة عبد هللا بن حممد العبسي  .322
 -ه1409ه(، حتقيق: كمال يوسف احلوت، دار التاج، الطبعة األوىل 235)ت

 م.1989
ه(، حتقيق: حبيب 211تاملصنَّف، أتليف: أيب بكر عبد الرزاق بن مهَّام الصَّنعاّن ) .323

 م. 1983 -ه1403الرَحن األعظمي، اجمللس العلمي ابهلند، الطبعة الثانية 
مطالب أويل النُّهى يف شرح غاية املنتهى، أتليف: مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباّن  .324

 م.1961 -ه1381ه(، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل 1243)ت
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أتليف: أيب العباس أَحد بن حممد، املعروف اببن املطلب العايل يف شرح وسيط الغزايل،  .325
يف قسم الفقه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة ُحقِ ق يف رسائل ماجستري ه(، 710الرفعة )ت

 وقد رجعُت إىل رسالتني منها ومها: املنورة،
 ه.1435 -ه1434، عام  بن حممد الشمري، رسالة ماجستريتحقيق: حسنيب -1
 ه.1433 -ه1432ري، رسالة ماجستري ، عام تحقيق: عمري بن علي الشهب -2

؛ ألنَّ (1130الث برتكيا برقم )يف مكتبة أَحد الثَّ  من كتاب املطلب خمطوطأيضا  إىل  ورجعتُ 
 .ق بعدإليها منه مل حتقَّ  اجلزئية اليت رجعتُ 

ه(، 709املطِلع على ألفاظ املقنع، أتليف: أيب عبدهللا حممد بن أيب الفتح البَ ْعلي ) .326
حتقيق: حممود األرنؤوط، وايسني حممود اخلطيب، مكتبة السوادي، الطبعة األوىل 

 م.2003 -ه1423
ه(، حتقيق: 276املعارف، أتليف: أيب حممد عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري )ت .327

 .ار املعارف، الطبعة الرابعةثروت عكاشة، د
ه(، طبعه 388معامل السُّنن، أتليف: أيب سليمان َحد بن حممد، املعروف ابخلطايب )ت .328

 -ه1352وصححه: حممد راغب الطَّبَّاخ، املطبعة العلمية حبلب، الطبعة األوىل 
 م.1933

د يوسف ه(، حتقيق: أَح207معاّن القران، أتليف: أيب زكراي حيىي بن زايد الفرَّاء )ت .329
 .جنايت، وحممد علي النجار، وعبد الفتاح شلب، الدار املصرية للتأليف والرتمجة

ه(، حتقيق: 311معاّن القرآن وإعرابه، أتليف: إبراهيم بن السَّرِي بن سهل الزَّجَّاج )ت .330
 م.1988 -ه1408عبد اجلليل عبده شلب، عامل الكتب، الطبعة األوىل 

، أتليف: أيب العبَّاس أَحد بن حممَّد اجلُرَجاّن لشافعيعلى مذهب ا املعااية يف الفقه .331
 (.ف7340/2ه(، خمطوط يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة برقم )482)ت

معجم األدابء، ويسمى إرشاد األريب إىل معرفة األديب، أتليف: شهاب الدين أيب عبد  .332
عباس، دار الغرب ه(، حتقيق: إحسان 626هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي )ت

 م.1993اإلسالمي، الطبعة األوىل 
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ه(، حتقيق: 360املعجم األوسط، أتليف: أيب القاسم سليمان بن أَحد الطرباّن )ت .333
طارق بن عوض هللا، بن حممد، وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني، 

 م.1995 -ه1415
بن عبد هللا احلموي  معجم البلدان، أتليف: شهاب الدين أيب عبد هللا ايقوت .334

 م.1977 -ه1397ه(، دار صادر، 626)ت
َلِفي )ت  .335 ه(، حتقيق: عبد هللا 576ُمعجم السََّفر، أتليف: أيب طاهر أَحد بن حممد السِ 

 .م1993 -ه1414لبنان،  -عمر الباُرودي، دار الفكر، بريوت
تصحيح  ه(،384معجم الشعراء، أتليف: أيب عبيد هللا حممد بن عمران املرزابّن )ت .336

 -ه1402وتعليق: كرنكو، مكتبة القدسي، ودار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 
 م.1982

ه(، حتقيق: َحدي 360املعجم الكبري، أتليف: أيب القاسم سليمان بن أَحد الطرباّن )ت .337
 عبد اجمليد السَّلفي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية.

ة، أتليف: عاِتق بن َغيث البالدي احلريب معجم املعامل اجلغرافية يف السرية النبوي .338
 م.1982 -ه1402ه(، دار مكة، الطبعة األوىل 1431)ت

 -ُمعجم املؤلِ فني، تراجم ُمصنِ في الكتب العربيَّة، أتليف: عَمر رَضا كَحالة، مؤسسة الرسالة .339
  .م1993 -ه1414بريوت، الطبعة األوىل 

 .اف جممع اللغة العربية، الطبعة الثانيةاملعجم الوسيط، أتليف: جمموعة من العلماء إبشر  .340
معجم دمشق التَّارخيي لألماكن واألحياء واملشيدات ومواقعها واترخيها كما وردت يف  .341

 -م(، منشورات وزارة الثقافة، دمشق2008نصوص املؤر ِخني، أتليف: قتيبة الشهايب )ت 
  .م1999سوراي، 

 -ه1416النفائس، الطبعة األوىل معجم لغة الفقهاء، أتليف: حممد رواس قلعجي، دار  .342
 م.1996

معجم ما استعجم من أمساء البالد واملواضع، أتليف: أيب ُعبيد عبد هللا بن عبد العزيز  .343
 ه(، حتقيق: مصطفى السَّقَّا، عامل الكتب.487الَبكري األندلسي )ت
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عبد  ه(، حتقيق:458معرفة السُّنن واآلاثر، أتليف: أيب بكر أَحد بن احلسني البيهقي )ت .344
ابكستان، دار قتيبة، دار  -املعطي أمني قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي

 م.1991 -ه1412الوعي، الطبعة األوىل 
املعونة على مذهب عامل املدينة، أتليف: أيب حممد عبدالوهاب علي بن نصر املالكي  .345

لطبعة ه(، حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، ا422)ت
 م.1998 -ه1418األوىل 

مغاّن األخيار يف شرح أسامي رجال معاّن اآلاثر، أتليف: أيب حممد حممود بن أَحد بدر  .346
ه(، حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل، دار الكتب العلمية، 855الدين العيين )ت

 م.2006 -ه1427الطبعة األوىل 
انصر بن عبد السيد برهان الدين اخلوارزمي املَغرِ ب يف ترتيب املعرِ ب، أتليف: أيب الفتح  .347

 .ه(، دار الكتاب العريب610املَطر ِزِي )ت
مغين احملتاج إىل معرفة معاّن ألفاظ املنهاج، أتليف: حممد بن حممد الشربيين اخلطيب  .348

ه(، صحَّحه واعتىن به: علي عاشور، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل 977)ت
 م.2001 -ه1422

ه(، حتقيق: نور 748 يف الضُّعفاء، أتليف: مشس الدين حممد بن أَحد الذهب )تاملغين .349
 الدين عرت، إدراة إحياء الرتاث اإلسالمي بقطر.

ه(، 620املغين، أتليف: موفق الدين عبدهللا بن أَحد بن حممد بن قدامة املقدسي )ت .350
الرايض،  -ر عامل الكتبحتقيق: عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي، وعبد الفتاح حممد احللو، دا

 -ه1428السعودية، الطبعة السادسة  -توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف
 م.2007

ه(، حتقيق: إبراهيم 387مفاتيح العلوم، أتليف: حممد بن أَحد بن يوسف اخلوارزمي )ت .351
 م.  1989 -ه1409األبياري، دار الكتاب العريب، الطبعة الثانية 

ن .352 يف حوادث الزَّمان، أتليف: مشس الدين حممد بن علي بن أَحد بن طولون  ُمفاَكَهة اخِلالَّ
 -ه1418ه(، حتقيق: خليل املنصور، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 953)ت

 م.1998
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مقاالت اإلسالميِ ني واختالف املصلِ ني، أتليف: أيب احلسن علي بن إمساعيل األشعري  .353
دار فرانز شتايز مبدينة فيسبادن األملانية، ه(، عين بتصحيحه: هلموت ريرت، 324)ت

 م.1980 -ه1400الطبعة الثالثة 
ه(، حتقيق: عبد 395مقاييس اللغة، أتليف: أيب احلسني أَحد بن فارس القزويين )ت .354

 م. 1979 -ه1399السالم حممد هارون، دار الفكر، 
ه(، 520)ت املقد مات املمهد ات، أتليف: أيب الوليد حممد بن أَحد بن رشد القرطب .355

 م.1988 -ه1408حتقيق: حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل 
املقصد األرشد يف ذكر أصحاب اإلمام أَحد، أتليف: برهان الدين إبراهيم بن حممد بن  .356

ه(، حتقيق: عبد الرَحن بن سليمان العثيمني، مكتبة 884عبد هللا بن حممد بن مفلح )ت
 م.1990 -ه1410الرشد، الطبعة األوىل 

ه(، حتقيق: 548املَِلل والنِ َحل، أتليف: أيب الفتح حممد بن عبد الكرمي الشَّْهرسَتاّن )ت .357
 م.1992 -ه1413أَحد فهمي حممد، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 

منازل األئمة األربعة، أيب حنيفة ومالك والشافعي وأَحد، أتليف: أيب زكراي حيىي بن إبراهيم  .358
طبعة عمادة البحث العلمي ه(، حتقيق: حممود بن عبد الرَحن قدح، 550اسي )تمَ لَ السَّ 

 .م2002 -ه1422، الطبعة األوىل ابجلامعة اإلسالمية
املنتخب من السِ ياق لتاريخ نَيَسابُور، أتليف: أيب احلسن عبد الغافر بن إمساعيل الفارسي  .359

ه(، حتقيق: حممد 641ييِن )ته(، انتخبه: إبراهيم بن حممد بن األزهر الصَّرِيفِ 529)ت 
 م.1989 -ه1409لبنان، الطبعة األوىل  -أَحد عبد العزيز، دار الكتب العلمية، بريوت

املنتخب من معجم شيوخ السَّمَعاّن، أتليف: أيب سعد عبد الكرمي بن حممد بن منصور  .360
دار عامل ه(، حتقيق: مَوف ق بن عبد هللا بن عبد القادر، 562السَّمَعاّن التَِّميمي )ت 

 .م1996 -ه1417الكتب، الرايض، الطبعة األوىل 
ه(، 494املنتقى شرح موطأ مالك، أتليف: أيب الوليد سليمان بن خلف الباجي )ت .361

 -ه1420حتقيق: حممد عبد القادر أَحد عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
 م.1999
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يه وسلَّم، أتليف: أيب حممد عبد هللا املنتقى من السُّنن املسندة عن رسول هللا صلَّى هللا عل .362
ه(، حتقيق: عبد هللا عمر البارودي، مؤسسة الكتب 307بن علي بن اجلاُرود )ت

 م.1988 -ه1408الثقافية، دار اجلنان، الطبعة األوىل 
ُمنتهى اإلرادات يف مجع املقِنع مع التَّنقيح وزايدات، أتليف: تقي الدين حممد بن أَحد  .363

ه(، حتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، 972اببن النَّجار )ت الفتوحي، الشَّهري
 م.1999 -ه1419مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 

ه(، 1299ِمنح اجلليل شرح خمتصر خليل، أتليف: حممد بن أَحد بن حممد عليش )ت .364
 م.1984 -ه1404دار الفكر، الطبعة األوىل 

ه(، 1004بن عبد هللا التُُّمراَتِشي )ت منح الغفار شرح تنوير األبصار، أتليف: حممد .365
 .(1230خمطوط يف جامعة امللك سعود برقم )

منحة الباري بشرح صحيح البخاري، املسمَّى )حتفة الباري(، أتليف: أيب حيىي زكراي بن  .366
ه(، حتقيق: سليمان بن دريع العازمي، مكتبة الرشد، الطبعة 926حممد األنصاري )ت

 م.2005 -ه1426األوىل 
ه(، 392ْنِصف لكتاب التَّصريف، أتليف: أيب الفتح عثمان بن جين  النَّحوي )تاْلمُ  .367

حتقيق: إبراهيم مصطفى، وعبد هللا أمني، إدارة إحياء الرتاث القدمي، الطبعة األوىل 
 م.  1954 -ه1373

ه(، عين 676منهاج الطالبني وعمدة املفتني، أتليف: أيب زكراي حيىي بن شرف النووي )ت .368
 م.2005 -ه1426حممد طاهر شعبان، دار املنهاج، الطبعة األوىل به: حممد 

املنهل الصَّايف واملستوىف بعد الوايف، أتليف: مجال الدين أيب احملاسن يوسف بن تغري بَردي  .369
ه(، حتقيق: حممد حممد أمني، اهليئة املصرية العامة 874بن عبد هللا األاتبكي )ت

 للكتاب.
عي، أتليف: أيب إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشريازي املهذَّب يف فقه اإلمام الشاف .370

 -ه1416ه(، حتقيق: زكراي عمريات، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 476)ت
 م.1995
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املِهمَّات يف شرح الرَّوضة والرَّافعي، أتليف: مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن اإلسنوي  .371
د بن علي، مركز الرتاث الثقايف املغريب، ه(، اعتىن به: أبو الفضل الد مياطي أَح772)ت

 م.2009 -ه1430دار ابن حزم، الطبعة األوىل 
مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل، أتليف: أيب عبد هللا حممد بن حممد الر عيين، املعروف  .372

ه(، حتقيق: حممد اتمر، وحممد عبد العظيم، دار احلديث، سنة الطبع: 954ابحلطَّاب )ت
 م.2010 -ه1431

الكويت،  -وسوعة الفقهية الكويتية، صادر عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةامل .373
 ه.1427ه إىل 1404الطبعة: من 

املوسوعة امليسَّرة يف األداين واملذاهب واألحزاب املعاصرة، إشراف وختطيط ومراجعة: مانع  .374
 م.2003 -ه1424بن َحاد اجلهين، دار الندوة العاملية، الطبعة اخلامسة 

ه(، 597وضوعات، أتليف: مجال الدين أيب الفرج عبد الرَحن بن علي بن اجلوزي )تامل .375
حتقيق: عبد الرَحن حممد عثمان، الناشر: حممد عبد احملسن صاحب املكتبة السلفية 

 م.1968 -1388ابملدينة املنورة، الطبعة األوىل 
مه وخرَّج ه(، صححه ورقَّ 179املوطَّأ، أتليف: مالك بن أنس بن مالك األصبحي )ت .376

 -ه1406أحاديثه وعلَّق عليه: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، 
 م.1985

ه(، 748ميزان االعتدال يف نقد الرجال، أتليف: أيب عبد هللا حممد بن أَحد الذَّهب )ت  .377
 م.1963 -ه1382حتقيق: علي حممد البجاوي، دار املعرفة، الطبعة األوىل 

ه(، 581النَّحو، أتليف: أيب القاسم عبد الرَحن بن عبد هللا السهيلي )ت نتائج الِفكر يف .378
حتقيق: عادل أَحد عبد املوجود، وعلي حممد معوَّض، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

 م.1992 -ه1412
ه(، 808)ت النَّجم الوهَّاج يف شرح املنهاج، أتليف: أيب البقاء حممد بن موسى الدَِّمريي .379

 م.2004 -ه1425دار املنهاج، الطبعة األوىل 
نظم الِعقيان يف أعيان األعيان، أتليف: جالل الدين عبد الرَحن بن أيب بكر السيوطي  .380

، املكتبة العلمية، سنة 911)ت  م. 1927ه(، حرَّره: فيليب حيت 
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 نفائس األصول يف شرح احملصول، أتليف: شهاب الدين أَحد بن إدريس القرايف .381
ه(، حتقيق: عادل أَحد عبد املوجود، وعلي حممد معوض، مكتبة نزار مصطفى 684)ت

 م.1995 -ه1416الباز، الطبعة األوىل 
ه(، حتقيق: السيد 450النُّكت والعيون، أتليف: أيب احلسن علي بن حممد املاوردي )ت .382

 .بن عبد املقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، مؤسسة الكتب الثقافية
هناية الزَّين يف إرشاد املبتدئني، أتليف: أيب املعطي حممد بن عمر نووي اجلاوي  .383

ه(، حتقيق: عبد هللا حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 1316)ت
 م.2002 -ه1422

هناية السُّول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصول، أتليف: مجال الدين عبد الرحيم بن  .384
ه(، حتقيق: شعبان حممد إمساعيل، دار ابن حزم، الطبعة األوىل 772سنوي )تاحلسن اإل

 م.1999 -ه1420
ه(، 1004هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، أتليف: مشس الدين حممد بن أَحد الرَّملي )ت .385

 م.2003 -ه1424دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة 
يل عبد امللك بن عبد هللا اجلويين، امللقَّب هناية املطلب يف دراية املذهب، أتليف: أيب املعا .386

ه(، حتقيق: عبد العظيم حممود الد يب، دار املنهاج، الطبعة األوىل 478إبمام احلرمني )ت
 م.2007 -ه1428

هناية اهلداية إىل حترير الكفاية يف علم الفرائض، أتليف: زين الدين زكراي بن حممد  .387
ق، دار ابن ز االر ق أَحد حسن عبداز عبدالر ه(، حتقيق: 926نَ ْيِكي )تاألنصاري السُّ 

  .م1999 -ه1420خزمية، الرايض، الطبعة األوىل 
النِ هاية يف غريب احلديث واألثر، أتليف: جمد الدين أيب السعادات املبارك بن حممد،  .388

ه(، حتقيق: طاهر أَحد الزاوي، وحممود حممد الطناحي، 606املعروف اببن األثري )ت
 م.1963ه، 1383الطبعة األوىل املكتبة اإلسالمية، 

نيل األمل يف ذيل الدُّول، أتليف: زين الدين عبد الباسط بن خليل بن شاِهني الظاهري،  .389
 -ه(، حتقيق: عمر عبد السالم تدُمري، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت 920احلنفي )ت 

 .م2002 -ه1422لبنان، الطبعة األوىل 
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 وآاثر املصنِ فني، أتليف: إمساعيل ابشا البغدادي )ت َهِديَّة العارفني، أمساء املؤلِ فني .390
م، 1951ه(، طبع بعناية وكالة املعارف اجلليلة يف مطبعتها البهية استانبول سنة 1399

   .لبنان -أعادت طبعه ابألوفست: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت
حتقيق:  ه(،764الوايف ابلوفيات، أتليف: صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي )ت .391

 -ه1420أَحد األرنؤوط، وتركي مصطفى، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة األوىل 
 م.2000

ه(، حتقيق: أَحد 505الوسيط يف املذهب، أتليف: أيب حامد حممد بن حممد الغزايل )ت .392
 م.1997 -ه1417حممود إبراهيم، وحممد حممد اتمر، دار السالم، الطبعة األوىل 

اب، أتليف: أيب العباس أَحد بن حممد، املعروف اببن اهلائم الوسيلة يف علم احلس .393
 ه.985(، كتبت سنة 5579ه(، خمطوط يف جامعة امللك سعود برقم )815)ت

وفيات األعيان وإنباء أبناء الزَّمان، أتليف: أيب العباس مشس الدين أَحد بن حممد بن  .394
 م.1978 -ه1398ه(، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، 681خل كان )ت
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